
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 

МАСТЕР РАД 

 

 

Кандидат                                 Ментор 

Станковић М. Јелена  235   Проф. др Селим Шаћировић 

 

 

 

Ниш, 2016. 



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

2 

 

 

Садржај 

Биографија ................................................................................................................................ 4 

Увод ........................................................................................................................................... 5 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ГРАНИЦЕ ..................................................... 6 

ПРИРОДНА ОБЕЛЕЖЈА ........................................................................................................ 8 

Геолошка грађа ..................................................................................................................... 8 

Рељеф ..................................................................................................................................... 9 

Клима ................................................................................................................................... 13 

Температура ваздуха ...................................................................................................... 14 

Падавине .......................................................................................................................... 15 

Облачност и инсолација ................................................................................................. 17 

Влажност ваздуха ........................................................................................................... 17 

Хидрографија ...................................................................................................................... 18 

Реке .................................................................................................................................. 18 

Језера ................................................................................................................................ 20 

Биљни и животињски свет ................................................................................................ 21 

Педолошки покривач ......................................................................................................... 22 

ДРУШТВЕНО –ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА ..................................................................... 23 

Становништво ..................................................................................................................... 23 

Трагови најстарије насељености ................................................................................... 23 

Демографске промене .................................................................................................... 24 

Број становника и густина насељености ...................................................................... 25 

Кретање броја становника ............................................................................................. 26 

Природно кретање становништва ................................................................................. 27 

Механичко кретање становништва ............................................................................... 28 

Структуре становништва ............................................................................................... 30 

Привреда ............................................................................................................................. 34 

Пољопривреда ................................................................................................................. 35 

Индустрија ....................................................................................................................... 37 

Рудно богатство .............................................................................................................. 38 

Саобраћај ......................................................................................................................... 39 



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

3 

 

Туризам ............................................................................................................................ 39 

Бањски туризам .......................................................................................................... 40 

Рекреативни туризам ................................................................................................. 45 

Манифестациони туризам ......................................................................................... 46 

Стање и перспективе развоја туризма...................................................................... 48 

Насеља ................................................................................................................................. 51 

Закључак ............................................................................................................................. 65 

Литература .......................................................................................................................... 67 

 

  



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

4 

 

Биографија 
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школу завршила је у Житковцу, општина Алексинац 2007. године 

завршила је Алексиначку гимназију и уписала основне студије на 
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Увод 

 

Јужно Поморавље се налази у јужном делу Србије, у долини реке Јужне Мораве. 

Обухвата шире просторно подручје родопске масе која се простире између динарских 

планина на западу, Велике Мораве и карпатско – балканских планина на северу и 

истоку. Ова регија има изузетно повољан саобраћајно – географски положај. Овде 

пролазе најважније саобраћајнице које повезују северну и западну Европу са југом 

континента. Међународни коридор 10 пролази централним делом регије па она има 

повољан транзитни положај који значајно утиче на развој регије. 

Природно – географска обележја регије су разноврсна. У рељефу су развијени 

сви облици, али доминирају планине и котлине. Заступљена је умерено – 

континентална клима, на вишим планинама субалпска. Велики број река, језера, 

термоминераланих извора и бања.  Богат и разноврстан биљни и животињски свет. Све 

ове природне карактеристике су данас у функцији развоја туризма на овом подручју. 

Њима се придодају и различите манифестације и приредбе у већим градовима регије. 

Простор регије Јужног Поморавља је насељен од давнина. Разни народи 

насељавали су плодну долину реке и градили своја насеља, тако да данас сви градови у 

регији имају своје античке претече. Од VI века регију насељавају Словени, а од XII 

века она улази у састав прве српске државе. Моравско – Вардарском удолином током 

средњег века се селило становништво из јужних крајева према северу, тако да данас 

велики део становништва на северу Србије потиче из ових крајева.  

Привреда Јужне Србије генерално је слаба и неразвијена с обзиром на своје 

потенцијале и могућности. У прошлом веку ситуација је била другачија, јер су током 

70их и 80их година сва велика предузећа и фабрике радиле пуном паром и 

обезбеђивала развој и напредак. Многе фабрике су призводиле и за страна тржишта. 

Данас, након промена и лоших привредних реформи, функционишу само мала и 

средња предузећа. Велика је стопа незапослености становништва и низак национални 

доходак. Становништво се углавном бави пољопривредом, која има традиционални 

карактер, док је у планинским деловима регије заступљено само сточарство. 
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ГРАНИЦЕ 

 

У оквиру планинско-долинско-котлинске макрорегије се, по регионализацији, 

издваја мезорегија Јужна Србија, коју чине три субрегије : Јужно Поморавље у ужем 

смислу, централни део предела, Топлица и Јабланица и Власина и Крајиште. 

 Јужно Поморавље у ужем смислу обухвата уску долину Јужне Мораве. Почиње 

јужно од Бујановца, где се Прешевска Моравица и Биначка Морава спајају у Јужну 

Мораву, а завршава Сталаћком клисуром на северу. Топлица и Јабланица представљају 

део Јужног Поморавља у ширем смислу. Обухватају леву, тј. западну половину слива 

Јужне Мораве. Овај крај обухвата само сливове Топлице и Јабланице, при чему се 

Јабланици прикључују сливови непосредних притока Јужне Мораве, Ветернице и 

Пусте реке. Простире се између Ибарско-копаоничког краја на западу, Јужног 

Поморавља у ужем смислу на истоку, Јастрепца и Расине на северу и косовског 

Поморавља на југу. Обухвата површину од 4.172 km². (Марковић, 1966.) Овде се 

издвајају Пусторечка, Ветерничка и Косаничка микрорегија, у сливовима истоимених 

река, и микрорегија Пољаница у горњем току Ветернице. 

Слика бр.1 Топлица и Јабланица                           Слика бр.2 Власина и Крајиште 

 

Извор:Марковић 1966.                                                 Извор:Марковић 1966. 
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Власина и Крајиште обухватају десну половину слива Јужне Мораве, при чему 

Власини одговара слив реке Власине, укључујући и Лужницу у Бабушничкој котлини, 

а Крајиште обухвата планински крај између Јужне Мораве, горњег тока Пчиње и 

планина Стрешера, Бесне Кобиле и Дукат планине. (Марковић, 1966.) Налази се између 

Јужне Мораве на западу, српско-бугарске границе на истоку, српско-македонске 

границе на југу и балканске Србије на северу. Површина субрегије је 2.334 km². 

Ова мезорегија родопске Србије се простире између српско-македонске границе 

на југу, регије Западног Поморавља и Расине на северу, српско-бугарске границе на 

истоку и Ибарско-копаоничког краја и Косова на западу. На североистоку граница 

између Јужне, родпске и источне балканске Србије води линијом од Руја, преко 

Бабичке горе, Селичевице и Лесковика до Буковика. 

Слика бр.3 Јужно Поморавље у ужем смислу 

 

Извор:Марковић 1966 

Јужном Поморављу у ширем смислу, прикључује се и косовско Поморавље, које  

физичко-географски припада сливу Јужне Мораве, а етнички припада Косову и 
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Метохији.Овако ограничено шире Јужно Поморавље обухвата површину од 12.115 km² 

и чини 9,3% од укупне површине Планинско-долинско-котлинске макрорегије. Јужно 

Поморавље у ужем смислу обухвата површину од 3.951 km². (Марковић, 1966.) 

 

ПРИРОДНА ОБЕЛЕЖЈА 

 

Геолошка грађа 

 

Геолошка грађа Јужног Поморавља у ширем смислу је хетерогена и разноврсна. 

Међутим, како се на овом простору налази највећи део родопске масе у Србији, онда у 

њеном саставу преовлађују стене палеозојске старости.  Старо родопско копно настало 

је за време херцинске орогенезе у карбону и перму и изграђено је од архајских и 

палеозојских кристаластих шкриљаца, гранита и метаморфних стена.  

У геолошкој грађи Власине и Крајишта највећу заступљеност имају гнајсеви 

који су седиментног порекла. У састав Стрешера, Чемерника и Бесне Кобиле учествују 

и еруптиви, с обзиром на то да је на овом подручју за време неогена била развијена 

вулканска активност. Велика еруптивна маса андезита и дацита налази се и у топличко-

јабланичком крају. Горњокредни кречњаци су заступљени у потезу од горње Пчиње 

према Македонији и у граничној зони Топлице према Копаонику и Косову. Топличко-

јабланички крај је такође изграђен од гнајсева. У сливовима доњих токова река и у 

котлинама заступљени су неогени седименти. 



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

9 

 

Рељеф 

 

Процес формирања данашњег рељефа Јужног Поморавља је био врло сложен и 

трајао је неколико стотина милиона година. У првој, иницијалној фази, током 

херцинске орогенезе, набрано је и издигнуто родопско копно. То копно представља 

најстарије језгро Балканског полуострва и наше земље. Простирало се од Мале Азије, 

преко североисточне Грчке, западне Бугарске, источне Македоније, долином Марице и 

Вардара, где је било најшире, долином Јужне и Велике Мораве до Вршачких планина 

на северу где се везује за, такође старо, панонско копно. На простору Србије је 

обухватало узак појасоко Јужне и Велике Мораве. Током мезозоика имало је изглед 

великог острва у пространој геосинклинали Тетиса, и различитим процесима ерозије је 

снижавано и уравњавано. Током алпске орогенезе ово копно је претрпело велике 

промене. Старе и веома чврсте стене су само периферно набране. Вертикалним 

покретима копно је разломљено и претворено у громадне планине и котлине. Током 

неогена котлине су биле испуњене језерима која су међусобно комуницирала, а долина 

Јужне Мораве је представљала секундарни залив Панонског мора. Након повлачења 

мора и изчезавања језера, на централим равнима развио се ток Јужне Мораве и њених 

притока. (Марковић, 1966.) 

У рељефу ове регије доминирају громадне планине, меридијански поређане 

котлине и клисуре. Од генетских типова рељефа најзаступљенији су тектонски, 

палеоабразиони, палеовулкански и флувијални рељеф, док глацијалних и еолских 

типова нема. Спорадично се срећу и крашки облици. 

Планине Јужног Поморавља припадају средишњој зони громадних планина, 

која прелази из источне Македоније у Србију и протежу се са обе стране Јужне 

Мораве.  

Источно од долине Јужне Мораве, између Пчиње и Власине и српско-бугарске 

границе појас родопских планина чине: Бесна Кобила (1922 m), највиша планина 

мезорегије, Дукат (1543 m), Варденик (1565 m), Стрешер (1875 m), Чемерник (1683 

m), Остозуб (1546 m), Доганица (1621 m), Патарица (1806 m), Валодзи планина 

(1826 m), Руј (1706 m) и Миљевска планина (1733 m). Стрешер, Бесна Кобила и 

Дукат планина представљају развође између слива Јужне Мораве и Струме. Изнад 

Врања издижу се две палеовулканске купе Облик и Грот (1323 m).  
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У топличко-јабланичком крају највећи међу родопским планинама је Јастребац 

(1492m) северно од реке Топлице. Састоји се од Великог и Малог Јастрепца и 

представља хорст  око кога су спуштене Топличка, Нишко-алексиначка и  Крушевачка 

котлина; Радан (1409 m), на развођу и граници Пусторечког краја према Косаничком 

крају, Кукавица (раније Велика Влајна 1441 m), на развођу између слива Ветернице и 

Јужне Мораве, и Гољак (1274 m) на граници Јабланичког краја према косовском 

Поморављу. (Марковић, 1966.) Ова планина, заједно са Козницом код Новог Брда, 

Жеговцем и Скопском Црном гором чини оквир долинског Јужног Поморавља. 

Селичевица се диже изнад Ниша, а Бабичка Гора смештена је између Заплањске и 

Лесковачке котлине. 

Главну окосницу у рељефу ове регије чини Моравска удолина. То је изразита 

морфотектонска јединица средишње зоне у Србији. Захвата раскомадану Родопску 

масу, између унутрашњег појаса Динарида и западног појаса Карпатско-балканског 

лука. Заједно са Вардарском удолином она чини значајну саобраћајницу Србије, 

Балканског полуострва и Југоисточне Европе. (Родић, Павловић, 1994.) Јужни део ове 

удолине чини композитна долина Јужне Мораве.  

Долина Јужне Мораве на југу почиње Прешевском повијом, која на висини од 

460 m, представља најнижу тачку на развођу између Јужне Мораве и Вардара, односно 

Егејског и Панонског басена. Представља главно али ниже развође, јер морфолошко 

развође ових басена води преко Грделичке клисуре. Повија је најнижи део Прешевско-

кумановске удолине, широке 5-8 km, дугачке 58 km. Она одваја Врањску котлину у 

сливу Јужне Мораве од Кумановске котлине у сливу Вардара. Удолина представља 

тектонско-ерозивно удубљење између Рујена на истоку и Скопске Црне горе на западу 

којом воде пруга и ауто-пут Београд-Скопље-Солун. 

Долина Јужне Мораве је полигенетска, полифазна и полиморфна. Тектонски је 

предиспонирана, а на њен настанак велики утицај имале су абразија, флувијална 

ерозија и денудација.  Композитну долину чине: Врањска котлина, Грделичка клисура, 

Лесковачка котлина, Печењевачко сужење, Брестовачка котлина, Корвинградско 

сужење, Нишка котлина, Мезграјско сужење, Алексиначка котлина и Сталаћка 

клисура, којом се Јужно Поморавље завршава на северу.  
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Врањска котлина је прва већа котлина у долини Јужне Мораве. Смештена је 

између Бујановца и Владичиног Хана, дугачка је 30 km, широка 6 km. Обод котлине 

изграђен је од чврстих стена док је дно покривено неогеним седиметима.  

Грделичка клисура је прво сужење у долини Јужне Мораве. Дубока је 550 m, 

дугачка 30 km. Усечена је у старе стене родопске масе. Представља морфолошко 

развође Егејског и Панонског басена. Позната је као подручје интензивне ерозије и 

бујичних токова. 

 

Слика бр.4 Грделичка клисура 

 

Извор:https://mojgradleskovac.wordpress.com/ 

 

Лесковачка котлинаје једна од највећих котлина у Србији. Дугачка је 50 km, а 

широка 45 km. Настала је спуштањем у Грделичкој висоравни. Простире се између 

Грделичке клисуре на југу и Печењевачког сужења на северу, на надморској висини од 

220 m. Захвата територију општине Лесковац. 

Печењевачко сужење је мала клисура у долини Јужне Мораве, која спаја 

Лесковачку котлину на југу и малу Брестовачку котлину на северу. Дуга је 10 km, а 

име је добила по месту Печењевце.  
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Брестовачка котлина је део знатно веће Лесковачке котлине. Повезује 

Печењевачко сужење на југу и Корвинградско сужење на северу. Обод ове котлине је 

изграђен од палеозојких стена а дно покривено неогеним седиментима. 

Корвинградско сужење је мала клисура, дугачка пар километара, која повезује 

Брестовачку котлину на југу са Нишком котлином на северу. 

Нишка котлина се убраја у веће котлине у Србији. Дугачка је 40 km, а широка 

20 km. Простире се од Корвинградског сужења на југу, до Мезграјског сужења на 

северу. Заједно са Алексиначком котлином чини двојно тектонско удубљење са 

Мезграјским сужењем.  

Јужно Поморавље се на северу завршава Сталаћком клисуром, одакле почиње 

Горњевеликоморавска котлина. Ова клисура, усечена у шкриљцима између 

Мојсињских и Послоњских планина, представља домну епигенију Јужне Мораве. 

Повезује Алексиначку котлину са Параћинско-Јагодинском котлином. 

Поред тектонских облика, у регији је заступљен и палеовулкански рељеф, што 

је последица вулканске активности на овом подручју која је почела још крајем 

мезозоика. Свој максимум достигла је у терцијару а почетком квартара је потпуно 

нестала. Вулкански облици рељефа, изложени дуготрајном процесу ерозије,су 

разорени и преиначени.  

На територији Јужног Поморавља паловулканских облика рељефа има на више 

места, нарочито у граничној области родопске масе према западној зони млађих 

веначних планина. Између изворишта Косанице и Јабланице, налази се велика 

еруптивна маса андезита и дацита од које су изграђене Соколовица, Радан и Мркоњ, а 

мањих партија еруптивних стена има на више места. Са западне стране Врањске 

котлине, издижу се вулканске купе Облик и Грот, које су изграђене од риолита и 

туфова. Веће партије вулканских стена, пре свега, андезита и дацита налазе се,са леве 

стране Јужне Мораве, између Врања и Владичиног Хана, и са десне стране Грделичке 

клисуре. Трагова вулканских ерупција има око Сурдулице и северно од Власотинаца. 

У морфологији рељефа Јужног Поморавља јављају се и површи, различитих 

висина, флувијалног порекла. Површи су формирали сливови који су се развили још 

прејезерске трансгресије. Њихови изворишни краци су се сучељавали у Грделичкој 

клисури. У старијим стенама Крајишта највиша површ достиже висину од 1750 m. 
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Посебно интересантну појаву у рељефу Топлице престављају “земљане 

пирамиде”. Главутци Ђавоље вароши представљају скуп стубова, изграђених од 

лапораца и пешчара, на чијим с врховима налазе андезитске плоче. Оне штите 

неотпорну подлогу под собом од даљег разоравања и одношења. Резултат су 

денудације и одношења растреситог али чврстог материјала на коме се налази веће 

камење . Ову групу чине 202 камене фигуре, висине од 2 до 15 m, пречника од 0,5 до 3 

m. Налазе се на Радан планини, у близини Куршумлије. Земљаних пирамида, такође, 

има између Врања и Џепа, у Овчјем пољу. (Петровић, Манојловић, 2003.) 

 

Слика бр.5 Ђавоља варош 

 

Извор:аутор 

 

Клима 

 

Клима представља просечно стање временских прилика посматраних за дужи 

низ година изнад неког места. Клима, схваћена као режим типова времена, зависи од 

комплекса појава, које се сврставају у две групе: прву чине климатски елементи а 

другу климатски фактори. (Дукић, 1998.) Док су климатски елементи променљиви, јер 
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зависе од низа процеса у атмосфери, климатски фактори су непроменљиви и они у 

највећој мери одређују климу неког подручја.  

Климатски фактори који одређују климу Србије су: географска ширина, 

географска дужина, близина мора и рашчлањеност рељефа. На климу наше земље 

велики утицај имају удаљене географске области: Арктик, Сибир, Атлански океан, 

Сахара и Средоземље, у којима се формирају и из којих долазе ваздушне масе 

одређених физичких особина. (Родић, Павловић, 1994.)  

Клима Јужног Поморавља, као и већег дела Планинско-долинско-котлинске 

макрорегије, је умерено-континентална. Заступљена је на висинама од 800 – 1400 m, а 

њени утицаји допиру и до 1600 m. Одлике ове климе су умерено топла лета и хладне 

зиме, дуже и топлије јесени од пролећа. 

Јужно Поморавље је регија са велким висинским разликама, чак до 1700 m, па 

су у њој и велике климатске разлике између појединих делова. У северном делу регије 

преовлађују утицаји панонске климе, док је јужни део регије под утицајем егејске 

климе која долином Вардара и Мораве допире и до наше земље. Зато су између 

планина и котлина на северу и југу регије осетне разлике у температури ваздуха и 

падавинама. Поднебље регије је умерено-континентално у долинама, жупно у 

Топличкој и Врањској котлини и субалпско на Власини и на вишим планинама. 

(Марковић, Павловић, 1995.) 

 

   

Температура ваздуха 

 

Температура ваздуха је један од климатских елемената, чија вредност зависи од 

географске ширине, географске дужине и надморске висине. Са повећањем географске 

ширине и  надморске висине температура ваздуха опада, а са повећањем географске 

дужине, повећавају се и годишње амплитуде. (Јовичић, 2009.) 

На температуру ваздуха у јужним крајевима наше земље велики утицај имају 

вадушне масе, које долином Вардара продиру са Медитерана до Врањске котлине. Због 

заштићености од продора хладног ваздуха са севера,  под утицајем топлијих ваздушних 
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маса са југа, Врањска котлина има нешто више температуре у односу на своју 

надморску висину. 

Табела бр.1 Средње годишње температуре (C°) 

 1990. 2005. 2014. 

Ниш 12,2 11,2 12,3 

Прокупље 12,0 10,3 11,6 

Власина 7,3 8,2 7,7 

Врање 11,4 10,7 12,4 

Извор:http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php 

 

Средња годишња температура у Нишу је виша од Врања у просеку за 0,4C°. 

Ниш је севернији али се налази на мањој надморској висини, па је топлији од градова 

који су јужно од њега. Власина и Крајиште имају знатно већу надморску висину, па 

сходно томе и знатно ниже температуре од околног подручја. На 1030 m надморске 

висине, средња годишња температура на Власини је 7,3C°, док је током три зимска 

месеца температура ваздуха испод нуле. И сва остала места регије имају негативну 

средњу јануарску температуру. 

Падавине 

 

Планинско-долинско-котлинска макрорегија се одликује обимним падавинама, 

у просеку 1070 mm годишње. Али расподела падавина преко године је неједнака и 

неправилно распоређена. На то велики утицај имају географска ширина и дужина, као 

и надморска висина. Главни извор влажности, како за целу Европу, тако и за нашу 

земљу је Атлански океан, са кога западни ветрови доносе топле и влажне ваздушне 

масе. Сходно томе, количина падавина опада идући од запада према истоку. Влажне и 

топле ваздушне масе долазе и из правца југо-запада. Формирају се изнад Сахаре, као 

суве и топле, а прелазећи преко Средоземног и Јадранског мора добијају особине 

влажних ваздушних маса. Највећи део падавина излучују у обалсти високих планина, 
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па се из тог разлога, количина падавина смањује према северу и североистоку. 

Количина падавина се повећава са порастом надморске висине. 

 

Табела бр.2 Месечна расподела падавина у Нишу у 2014-ој години (mm) 

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

Сума 38,3 6,5 43,7 121,7 177,1 77,5 141,5 70,8 81,8 56,8 47,2 87,3 

Извор:http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnja

k%201%20-%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

Табела бр.3 Месечна расподела падавина у Врању у 2014-ој години (mm) 

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

Сума 34,3 13,6 39,4 161,8 125,3 91,4 93,5 24,2 120,6 70,6 71,3 52,1 

Извор:http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnja

k%201%20-%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

Табела бр.4 Месечна расподела падавина на Власини у 2014-ој години (mm) 

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

Сума 37,6 36,2 68,9 200,1 151,9 75,8 134,8 61,8 199,4 82,8 96,6 73,1 

Извор:http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnja

k%201%20-%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

Јужно Поморавље оскудева у падавинама. Овде је заступљен континентални 

режим падавина, са максимумом у мају и јуну. У јуну падне од 12% до 13% укупне 

годишишње количине падавина. Најмање падавина има у фебруару и октобру, када 

падне од 5% до 6% укупне годишње количине падавина. Због веће надморске висине, 

Власина и Крајиште добијају већу количину падавина од долинског Јужног 

Поморавља. Планине регије добијају веће количине кише и снега, преко 1000 mm. 
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Облачност и инсолација 

 

Облачност је један од најважнијих климатских елемената. Представља величину 

видљивог неба покривеног облацима. Мери се одокативно и изражава у десетинама. 

(Дукић, 1998.) По правилу, облачност се смањује идући од запада према истоку и од 

севера према југу. Са порастом надморске висине облачност се повећава. Најведрији 

месец је август, најоблачнији децембар. Пролећни месеци су облачнији од јесењих. 

 

Табела бр.5 Средње годишње вредности инсолације и облачности за 2014. годину 

 Инсолација (h) Облачност 

Ниш 1871,7 5,7 

Врање 1961,9 5,9 

Извор:http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnja

k%201%20-%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

 

Инсолација је климатски елемент, који стоји у обрнутој сразмери са 

облачношћу. Директно зависи од рељефа, због чега планински крајеви примају знатно 

мању годишњу количину сунчевог сјаја од низијских терена. Јужно Поморавље се 

убраја у ведре области. 

 

Влажност ваздуха 

 

Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери од које 

директно зависи појава падавина. Овај климатски елемент зависи од удаљености од 

извора влажности и температуре ваздуха. Како су извори влажности за нашу земљу 

Атлански океан и Средоземно море, влажност ваздуха се смањује од запада ка истоку и 

од севера ка југу. Средња влажност ваздуха у Србији у летњим месецима се креће од 

60% до 75%. Током зиме велика влажност ваздуха, која износи преко 80%, нарочито на 

планинама, смањује негативан ефекат ниских температура. 
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Хидрографија 

 

С обзиром на годишњу количину падавина, регија Јужног Поморавља је богата 

речним токовима. Основни разлог за то јесу обилније падавине у новијој геолошкој 

прошлости и велика заступљеност водонепропустљивих стена. За време палеоклиме 

плиоцена и плеистоцених интерглацијала, подручје је добијало знатно веће количине 

падавина, него данас, па је то утицало на формирање густе речне мреже, са бројним и 

дубоким долинама. Главни ток, по коме и регија носи име је Јужна Морава, са својим 

бројним притокама. Поред саставница, Биначке Мораве и Прешевске Моравице, веће 

притоке су: Нишава, Топлица, Ветерница, Јабланица, Власина, Сокобањска Моравица 

и друге. 

Реке 

 

Ток Јужне Мораве се формирао у тектонском рову, који је настао средином 

терцијера, тачније у олигомиоцену. За време постојања Панонског мора,у понтијском 

стадијуму, долина данашње Јужне Мораве  представљала је залив, преко кога је море 

на југу комуницирало са старим Егејским језером. Залив се пружао на југу до 

Грделичке клисуре. У постјезерској фази, на централној равни, развио се ток Јужне 

Мораве, који је наставио усецање своје долине. некадашњи језерски басени претворени 

су у котлине, а језероузине у клисуре.  

Јужна Морава настаје јужно од Бујановца, спајањем Биначке Мораве и 

Прешевске Моравице. Дужина њеног тока је 295 km, а ако се узме у обзир и њен 

изворишни крак, односно Биначка Морава, укупна дужина тока је 343 km. Код Сталаћа 

се спаја са Западном Моравом чинећи Велику Мораву, као свој природни наставак. 

Тече од југа ка северу, кроз композитну долину, пробијајући се кроз Грделичку 

клисуру, из Егејског у Панонски басен. Ово је привидна морфохидролошка инверсија 

тока, јер се на први поглед чини да се реке пење уз планине а затим поново спушта и да 

се њен извор налази на знатно мањој надморској висини од оне на којој је дно реке у 

Грделичкој клисури. Међутим, у овом случају треба поћи од чињенице да је главни 

крак Јужне Мораве Биначка Морава, чије је извориште више од морфолошког развођа 

у Грделичкој клисури. Главно али ниже развође ова два басена налази се у ниској 

Прешевској повији. 
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Јужна Морава има слив са јако развијеном ерозијом. Услед прекомерног крчења 

шума, јака је ерозија тла, па притоке Морави доносе велике количине наноса, засипају 

и издижу корито и и узрокују велике поплаве.  

Биначка Морава настаје у Скопској Црној Гори, северно од Скопља од 

Слатинске и Кључевске реке које се спајају код села Клокота. Тече још 4 km кроз 

Македонију и улази у Србију код села Бинач, по коме носи назив. Дужина њеног тока 

је 49 km и преставља главну реку Косовског Поморавља. 

Нишава је највећа притока Јужне Мораве. Извире у Бугарској, кроз Србију 

протиче на дужини од 151 km. Њену композитну долину чине Пиротска, 

Белопаланачка и Нишка котлина и Сићевачка клисура. Северозападно од Ниша 

притиче Јужној Морави са десне стране. 

Топлица је највећа лева притока Јужне Мораве. Настаје од више изворишних 

кракова на Копаонику, испод Панчићевог врха. У горњем току је усекла уску и дубоку 

долину, а код Прокупља ртну епигенију Хисарске сутеске. Низводно од Прокупља 

улази у равницу Добрича и до ушћа је мирна равничарска река, вијугавог тока. Дужина 

јој је 130 km.  

Косаница је највећа притока Топлице. Њиховим долинама води пут који преко 

Мердарског превоја повезује Јужно Поморавље са Косовом. 

Јабланица настаје од Туларске и Големобањске реке. Дуга је 85 km. До Лебана 

тече кроз уску и дубоку долину а низводно од овог града улази у Лесковачко поље, где 

се улива у Јужну Мораву. 

Власина истиче из Власинског језера на надморској висини од 1195 m. После 

тока од 70 km, улива се у Јужну Мораву код Власотинца. Због планинског окружења и 

надморске висине на којој настаје, спада у најчистије реке Србије.  

Сокобањска Моравицаизвире код места Врело, у подножју планине Девице. 

Тече кроз Сокобањску котлину као главни водоток и прима бројне мање притоке са 

Озрена и Ртња. Тече правцем исток – запад, на дужини од 58 km, кроз Сокобањску и 

Алексиначку котлину, Сокоградску и Бованску клисуру. У клисури пуни Бованско 

језеро и као његова отока, 12 km низводно се улива у Јужну Мораву. 
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Језера 

 

Власинско језеро је највише вештачко језеро у Србији и једно од највећих. 

Налази се на 1200 m надморске висине, у пространој власинској висоравни коју 

окружују Грамада, Варденик и Чемерник. Настало је подизањем бране на излазу реке 

Власине из некадашњег Власинског блата. Површина језера је 15 km². Просечна 

дубина износи 15 m, а највећа дубина код бране је 34 m. Због велике надморске висине 

вода језера се сваке године замрзне, па дебиљина леда може бити и до 40 cm. 

Температура воде током лета је од 21 C° до 23 C°, што погодује развоју купалишног и 

рекреативног туризма. Специфичност језера представљају плутајућа острва од тресета, 

која су продукт вековног распадања маховине. Вода језера, уз пад од 900 m, покреће 

четири хидоелектране у долини Врле. Хидроенергетски систем Врла – Власина је 

изграђен је у периоду од 1946 до 1977. године и има снагу од 119 MW. 

Слика бр.6 Власинско језеро                           Слика бр.7 Облачинско језеро 

          

Извор:http://www.destinacijeusrbiji.rs                      Извор:аутор. 

 

Језеро Барје се налази код места Вучје, у подножју планине Кукавице, 25 km од 

Лесковца. Настало је подизањем бране на реци Ветерници, због водоснабдевања града 

Лесковца, и као заштита од поплава. Површина језера је 13 km², дужина 8 km, ширина 

200 m а просечна дубина 8 m. 

Александровачко језеро је вештачка акумулација, 7 km југозападно од Врања. 

Настала је изградњом бране на истоименој реци, 1964. године, за потребе наводњавања 

пољопривредних површина.  
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Облачинско језеро је природно језеро. Налази се испод Малог Јастрепца, 4 km 

од Мерошине. Приближно је округлог облика. 

Крајковачко језеро је вештачка акумулација на падинама Малог Јастрепца. 

Настало је преграђивањем Крајковачке реке. Има облик латинског слова L. Површина 

му је 1 km².  Име је добило по селу Крајковцу од кога је удаљено 2 km. У језеро се 

уливају Крајковачка река и Кривајски поток. Богато је живим светом, различитим 

врстама рибе и речних ракова и станиште птица. У последње време привлачи све већи 

бој туриста. 

Регија Јужног Поморавља је богата минералним и термалним изворима.  Једна 

је од две главне зоне у којој је сконцентрисан већи број бања. То су: Нишка Бања, 

поред Ниша, Пролом Бања подно планине Радан, Куршумлијска Бања и  Луковска 

Бања,на источним падинама Копаоника, Врањска Бања, смештена у истоименој 

котлини, Сијаринска Бања, на падинама планине Гољак и Бујановачка Бања поред 

коридора Е-10. 

 

Биљни и животињски свет 

 

Биљни и животињски свет Јужног Поморавља је богат и разноврстан.   

Разноврсност, нарочито биљних врста, се јавља као последица различитих 

природних услова, који се мењају од места до места. То се односи на специфичност 

географског положаја, састав тла, висину и рашчлањеност рељефа а нарочито на 

различите климатске услове регије. 

На планинама регије Јужног Поморавља засупљене су родопске планинске 

мешовите шуме. Њихову структуру чине мешовите листопадне шуме: буква, храст, 

граб и бреза у нижим областима и мешовите четинарске шуме: јела, смрча и црни бор 

на већим надморским висинама.У њима живе лисица, вук, дивља свиња, зец, јеж, смук 

и даждевњак, а од птица јављају се врана, соко, јастреб, фазан, сова, детлић и др. Поред 

река расту топола, врба, јова и лужњак. 

Због незагађености већег дела регије овде се јавља велики број лековитог и 

јестивог биља. Читава поља нане, кантариона, мајчине душице и др. Неке од њих су 
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увршћене у Црвену књигу флоре Србије. Посебну специфичност региона представљају 

две ендемичне и реликтне биљне врсте: росуља и зелениче. Росуља је биљка 

месождерка, јер се храни инсектима. Хвата их помоћу својих лепљивих листова. 

Карактеристична је за терене Власине. Некада је прекривала читаве пољане, а данас, 

пред налетом пестицида и различите хемије, њениареали су све мањи и ређи.Зелениче 

(ловорвишња) је зимзелени жбун, украсна биљка, чије је једино станиште у Србији 

Букова шума на Острозубу. Терцијерни реликт, који је упео да преживи и велике 

климатске катаклизме, први пут је описао Јосиф Панчић 1886. годне.  

 Водотоке Јужног Поморавља настањује око тридесетак рибљих врста: 

деверика, караш, мрена, сом, скобаљ, шаран и друге. Власинско језеро је богато 

пастрмком, шараном, сомом, кленом и белим амуром.  

 

Педолошки покривач 

 

Услед сложене геолошке грађе и специфичних климатских услова педолошки 

покривач регије Јужног Поморавља је разноврстан. Овде су заступљена и развијена и 

неразвијена земљишта. 

Највеће пространство заузима смоница које највише има у Топлици, између 

Алексинца и Крушевца, Алексинца и Ниша, у доњем току Пусте реке, око Владичиног 

Хана, у Врањској котлини и око Биначке Мораве.  Гајњаче и параподзоласте гајњаче се 

јављају у западном делу Лесковачке котлине, у Алексиначко – Нишкој котлини и 

између Врања и Сурдулице. На вишим теренима, око Власине, Врања, Прокупља и 

Јастрепца, педолошки покривач је представљен ранкерима, киселим и смеђим, 

параподзоластим земљиштем на силикатима. (Марковић, 1966.) Поред река заступљен 

је рецентни речни нанос, са највећим пространством у Лесковачкој и Нишко – 

Алексиначкој котлини. 
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ДРУШТВЕНО –ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

Становништво 

 

Трагови најстарије насељености 

 

Повољан саобраћајно – географски положај и плодно земљиште условили су 

богато културно – историјско наслеђе регије. Насељеност плодних котлина Јужне 

Мораве сеже у далеку прошлост. Трагови првог човека потичу из млађег каменог доба 

и од тада постоји континуирана насељеност регије, која се може пратити на основу 

бројних археолошких локалитета. 

Најзначајнија археолошка налазишта из доба неолита су Хумска Чука и Бубањ 

код Ниша, Градац и Плочник код Прокупља и Кале – Кршевица код Бујановца. Хумска 

Чука и Бубањ представљају један од три најзначајнија локалитета у Европи на којима 

се може сагледати развој праисторијских култура, почев од каменог доба, преко 

бакарног и бронзаног до гвозденог доба. На основу најновијих истраживања утврђено 

је да је на овом подручју живело 17 културних заједница од 6. миленијума пре нове 

ере. Кале потиче из 4. в.п.н.е. и сматра се најстаријим урбаним насељем на триторији 

Србије које је свој процват доживело још за време Филипа Македонског и Александра 

Великог. На овом локалитету су пронађени најсевернији трагови грчке цивилизације и 

најјужнији трагови келтске културе. Плочник је комплекс насеља из доба винчанске 

културе које је сматра најстаријим металуршким местом на свету. Овде су пронађени 

остаци керамике и фигуралне пластике. 

Почетком нове ере ову територију освајају Римљани и оснивају насеља, данас 

претече великих градова : Naissus, Mediana, Justiniana Prima, Ad Fines и др.. Наисус су 

у 3. веку пре нове ере основали Дарданци, а почетком прве деценије новог века су га 

освојили Римљани. Недалеко од Наисуса, Римљани су, крајем 3. века подигли 

Медијану, комплекс летњих резиденција и вила. Недалеко од Лесковца је археолошки 

локалитет Justiniana Prima – Царичин град, који је у 6. веку основао римски Цар 

Јустинијан I. Град је у то време био војни и административни центар истоимене 

архиепископије. Претеча данашње Куршумлије је римско насеље Ad Fines. Ово име, 
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које значи "на крају", добила је због свог положаја, јер се налазила на граници две 

провинције, уз римски пут Ниш – Љеш. У VII веку ове просторе насељавају Словени.  

 

Демографске промене 

 

Подручје Јужног Поморавља је континуирано насељено од праисторије до 

данас. Ипак, демографске промене на овим просторима  могуће је, са сигурношћу 

пратити од времена када је регија ушла у састав средњевековне Србије. Од тада, до 

данас, демографски развој подручја претрпео је динамичне промене које се односе како 

на природно, тако и на механичко кретање становништва. Поред тога, дошло је и до 

драстичних промена у социјалној и просторној организацији становништва. 

На основу писаних извора закључује се, да је током средњег века, у регији била 

развијена мрежа претежно сеоских насеља, разбијеног и полуразбијеног типа, лоцирана 

углавном на падинама или у подножјима планина. Већа насеља збијеног типа налазила 

су се у долини Јужне Мораве и већих река. Међутим, крајем 19. и почетком 20. века сва 

насеља доживљавају трансформацију, која је нарочито постала видљива у другој 

половини 20. века. Услед процеса индустријализације и урбанизације, поред 

економског, почиње и демографски раст и развој градова, док сеоска насеља улазе у 

процес депопулације. Најизраженије су биле миграције из сеоских у градска насеља, из 

неразвијених или слабо развијених у развијена подручја. Већина сеоских насеља губи 

становништво, док градови популационо расту. Долази до територијалног ширења 

градова и њиховог утицаја на непосредну околину. Села у околини градова постају 

приградска насеља, која поред одређеног степена урбанизације карактеришу и дневне 

миграције становништва. Тако су села поред градова полако губила своју 

пољопривредну функцију и претварала се у насеља са стамбеном и индустријском 

функцијом. Данас су процесом даље урбанизације захваћена шира околна поручја 

градова, што полако води ка стварању урбаних агломерација. То се односи на Нишку, 

Врањску и Лесковачку агломерацију, које се, физиономски и функционално спајају са 

другим градовима.  
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Број становника и густина насељености 

 

Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном прстору 

и који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја 

становника означава се као укупно кретање становништва. (A.Wertheimer-Baletic, 

1982.) 

Регија Јужног Поморавља, с обзиром на своју површину, није густо насељена. У 

њој се налазе22 општине: Алексинац, Ражањ, Лесковац, Медвеђа, Ниш, Прешево, 

Бујановац, Врање, Блаце, Бојник, Босилеград, Црна Трава, Куршумлија, Лебане, 

Прокупље, Мерошина, Дољевац, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан, Власотинце, 

Бабушница и Житорађа. Највише становника живи на подручју Нишке општине, док се 

депопулацијска места јављају на периферији регије. У општини Црна Трава сва места 

су депопулацијска, у општини Бабушница 51 од 53 места, од осам општина Топличко – 

јабланичке регије седам општина су депопулацијске. 

Табела бр.6 Број становника у општинама Јужног Поморавља (2011.) 

Алексинац 51.462 

Ниш 257.867 

Лесковац 143.962 

Лебане 21.802 

Медвеђа 7.296 

Куршумлија 19.011 

Бојник 11.073 

Прокупље 43.631 

Житорађа 16.272 

Мерошина 13.916 

Дољевац 18.441 

Блаце 11.686 

Бабушница 12.259 

Ражањ 9.150 

Власотинце 29.669 

Црна трава 1.661 

Владичин Хан 20.938 

Сурдулица 20.265 

Врање 82.782 

Босилград 7.979 

Трговиште 5.145 

Бујановац 18.542 

Прешево 3.066 

Укупно 818.725 

Извор:http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf 
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У регији живи 818.725 становника а густина насељености износи 78 st/km². 

Становништво није равномерно распоређено, велика концентрација људи је у долини 

Јужне Мораве где живи око 700.000 становника, док су бочне регије слабо насељене. У 

пространијој Топличко – Јабланичкој регији живи више становника него у Власини и 

Крајишту. Становништво из периферних делова регије се исељава у градове у долини, 

па се Ниш, Лесковац и Врање популационо и урбано увећавају, док околна подручја 

стагнирају. 

 

Кретање броја становника 

 

Промена броја становника на одређеној територији и у одређеном временском 

периоду, у демографији се назива кретање становништва или укупно кретање 

становништва. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

Промена броја становника одређене територије је веома сложен процес који је 

условљен многобројним чиниоцима. До повећања или смањења броја становника може 

доћи услед природног и механичког кретања становништва. Природно кретање 

представља разлику између наталитета и морталитета, док се под механичким 

кретањем подразумева разлика између броја усељених и исељених лица. Укупно 

кретање становништва на некој територији анализира се на основу резултата пописа. 

Табела број.7 Упоредни преглед броја становника у периоду 1948 до 2011.године 

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Ниш 109.280 122.100 148.354 195.362 232.563 248.086 250.518 257.867 

Прокупље 59.292 62.614 60.075 57.315 56.256 52.969 48.501 44.419 

Лесковац 113.158 121.331 134.250 147.487 159.001 161.986 156.252 143.962 

Врање 46.609 49.555 52.214 58.478 69.697 74.546 76.239 82.782 

Извор: http://popis2011.stat.rs/ 

 

На основу осам пописа, обављених у периоду од 1948. до 2011. године може се 

извршити анализа кретања становништва у већим градовима Јужног Поморавља. На 

основу приложене табеле, запажа се већи пораст броја становника у свим градовима у 
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периоду од 1948. године до 1971. године. То је последица већег наталитета после 

Другог светског рата и обнављања становништва после великих губитака. Од 1971. 

године у Лесковцу и Прокупљу опада број становника, док популација у Нишу, као 

водећем центру региона, расте. Врање бележи постепен пораст броја становника. 

Током шездесетих и седамдесетих година XX века природни прираштај је био 

позитиван а миграције негативне, да би се у последњим деценијама ситуација 

драстично изменила. Интензивне миграције изазивају депопулцију руралних подручја. 

Природни прираштај, који је могао да ублажи губитке услед исељавања становништва, 

постаје депопулациони фактор. 

 

Природно кретање становништва 

 

Основни елементи природног кретања становништва су природни прираштај, 

наталитет и морталитет. 

Природни прираштај представља разлику између наталитета и морталитета у 

оквиру једне популације. Повећањем наталитета и смањењем морталитета природни 

прираштај се повећава. Услед смањења наталитета и повећања морталитета природни 

прираштај опада. Постоји и ситуација једнаког броја рођених и умрлих, када се јавља 

нулти природни прираштај. 

Наталитет је број живорођених у оквиру једне популације у току једне године и 

представља позитивну компоненту природног прираштаја. Најважнији фактори који 

утичу на стопу наталитета су биолошки, социо-економски и психолошки. 

Морталитет је негативна компонента природног прираштаја и представља број 

умрлих у оквиру једне популације за период од годину дана. На стопу морталитета 

такође утичу бројни биолошки, социо-економски и психолошки фактори.  

Табела бр.8 Природно кретање становништва у општинама Јужног Поморавља 

(2010) 

Општина Наталитет Морталитет 
Природни 

прираштај 

Бојник 9,5 22,5 -13,0 

Власотинце 7,1 15,4 -8,3 

Лебане 8,5 16,0 -7,5 
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Лесковац 10,2 14,6 -4,4 

Медвеђа 6,9 13,9 -7,0 

Црна Трава 3,9 50,9 -47,1 

Ниш 10,2 12,4 -2,2 

Алексинац 8,0 19,4 -11,4 

Дољевац 7,7 17,6 -9,8 

Мерошина 6,0 19,0 -12,9 

Бабушница 5,0 23,1 -18,0 

Ражањ 5,3 13,4 -2,1 

Босилеград 5,5 24,8 -19,3 

Бујановац 9,6 7,7 1,9 

Владичин Хан 8,3 14,4 -6,2 

Врање 9,9 11,2 -1,2 

Прешево 9,1 6,0 3,1 

Сурдулица 9,0 14,9 -5,9 

Трговиште 5,1 15,4 -10,3 

Блаце 5,2 19,9 -14,7 

Житорађа 8,6 8,7 0,1 

Куршумлија 5,7 16,2 -10,6 

Прокупље 9,0 15,2 -6,1 

Средња вредност 7,6 16,9 -9,6 

Извор:http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2012/pdf/G20126011.pdf 

 

Једини комплетни подаци о природном кретању становништва регије Јужног 

Поморавља урађени су за 2010. годину. На основу података приказаних у табели може 

се закључити да је стопа наталитета у општинама регије ниска, док је морталитет 

висок, па је природни прираштај негативан у скоро свим општинама. Једине две 

општине које су забележиле позитиван природни прираштај су Бујановац са 1,9‰ и 

Прешево са 3,1‰.  

 

 

Механичко кретање становништва 

 

Према Вишејезичном демографском речнику миграције или пресељавање 

становништва представљају један од најзначајнијих видова његове географске или 

просторне покретљивости, односно његове мобилности. Миграциона кретања у ужем 

смислу представљају пресељавање лица из родног места, односно родног краја, 

завичаја или претходног места боравка у друго место, односно место досељења, ново 

пребивалиште или садашње место боравка. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
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Деле се на имиграције и емиграције, при чему се под имиграцијама подрзумева 

број досељених становника на једној територији, а под емиграцијама број људи који се 

иселио са одређене територије у одређеном временском периоду. На механичко 

кретање становништва утичу бројни привлачујући и одбијајући фактори,који делују у 

оквиру сваке средине, па је приликом њиховог изучавања један од најсложенијих 

задатака утврђивање значаја сваког миграционог фактора посебно, који доводи или не 

доводи до пресељења. 

Миграције су старе колико и људско друштво. Од свог настанка, па до данас, 

човек се непрестано селио из једних крајева у друге, у потрази за бољим животним 

условима и приликама. Зато се миграције јављају у свим етапама развоја људског 

друштва. Стално пресељавање или привремено мигрирање становништва условљено је, 

пре свега, социјалним и економским факторима који омогућују боље услове живота. 

Зато су миграције увек биле усмерене из економски неразвијених подручја, која су 

емиграционог карактера, у економски развијена и привредно јака имиграциона 

подручја. 

Јужно Поморавље је вековима представљало простор јако изражених миграција. 

Долином Јужне Мораве и  Вардара, од најранијих времена кретале су се војске, 

миграционе струје, каравани, па су оне и данас осовина развоја и концентрације 

становништва и делатности. Овом удолином кретала се вардарско-моравска струја, 

коју је чинило становништво из западних делова Македоније, слива Вардара и српско 

становништво из Албаније. Ова струја није била толико масовна, њоме су се кретале 

углавном групе породица, које су населиле околину Београда. Подручје Јужног 

Поморавља, са друге стране, насељава динарско становништво, са подручја 

Херцеговине, Црне Горе, Пештера и Сјенице. Један крак динарске струје је после 

ослобођења ових крајева 1878. године населио долину Топлице, Јабланице, Пусте реке 

и Лесковачку котлину. Око Грделичке клисуре и у Заплању код Ниша преовлађује 

становништво досељено из области Косова и Метохије, док се црногорско 

становништво населило у околини Лесковца.  
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Структуре становништва 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

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

брачном стању, расној, етничкој или верској припадности, језику.. Све те 

квантитативне и квалитативне разлике се могу представити као демографске структуре 

становништва. Оне се могу поделити у четири велике групе: 

1. Биолошке структуре (полна и старосна структура) 

2. Економске структуре (активнос, делатност, занимање) 

3. Интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске 

спреме) 

4. Расна, етничко – верска и лингвистичка структура (Кицошев, Голубовић, 

2004.) 

Биолошке структуре чине класификације становништва према полу и старости. 

Ове структуре су најважније у изучавању укупног становништва. Полна структура 

представља пропорционални однос између мушког и женског становништва у укупној 

популацији. Oна у великој мери зависи од полне структуре живорођене деце, 

миграционих кретања и од неких спољних утицаја (ратова и сл.). Број између 

живорођене мушке и женске деце је релативно стабилан. У нашој земљи, на 100 

женске деце роди се од 106 до 107 мушке деце.  

Старосна структура је једна од најважнијих демографских структура на чијој 

се анализи базирају сва остала демографска проучавања. Фактори који утичу на 

промене у старосној структури су наталитет, морталитет, миграције и неке екстремне 

околности. 

 У периоду после Другог светског рата, услед великих људских губитака, 

нарочито младог и средњег доба, старосна структура становништва је доживела 

драстичне промене. 

Табела бр.9 Просечна старост у општинама Јужног Поморавља у 2014.години 

Власотинце 39,9 Босилеград 41,2 

Лебане 39,5 Бујановац 37,3 

Лесковац 40,5 Владичин Хан 40,1 

Медвеђа 38,4 Врање 39,3 
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Црна Трава 45,9 Прешево 38,7 

Ниш 43,0 Сурдулица 40,2 

Алексинац 41,5 Трговиште 37,5 

Дољевац 41,9 Блаце 46,4 

Мерошина 42,3 Житорађа 40,7 

Бабушница 40,6 Куршумлија 42,9 

Ражањ 48,5   

Бојник 43.4 Прокупље 42,3 

Просечна старост 41,1 

Извор:http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Starost%20i%20pol-

Age%20and%20sex.pdf 

 

Просечна старост становништва регије је 41,1 година. Због смањеног нивоа 

наталитета дошло је до повећања удела старог становништва и смањења удела млађег 

становништва. Зато је ову регију, као и остатак наше земље, захватио процес 

демографског старења. Због ниске стопе наталилтета и високе стопе емиграција, не 

очекује се подмлађивање становништва регије. 

Привредни и друштвени развој неке регије се може сагледати кроз економске 

структуре становништва. Ова категорија врло јасно показује степен привредно – 

економске активности неког друштва.  Еконоске активности се могу посматрати у 

ужем и ширем смислу. Ако се структура становништва анализира само према 

активностима, делатности и занимању онда је то економска структура становништва. 

Ако се уз ове три структуре истражује још и положај у занимању, сектор власништва, 

подела становништва на градско, сеоско и мешовито, подела домаћинстава према 

извору и величини прихода, онда се ради о социо – економској структури 

становништва. 

Према критеријуму активности, становништво је груписано у три категорије: 

активно становништво, група која обухвата лица која обављају неко активно 

занимање, лица са личним приходима, којом су обухваћена лица која не обављају 

активно занимање, него живе од прихода који потичу од њиховог ранијег рада или 

активности, и издржавано становништво, које обухвата лица која немају приходе од 

којих би се издржавали, него их издржавају друга лица. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 
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Табела бр.10 Станвништво Јужног Поморавља по економској активности 

(2011.) 

Општина Укупно Економски активно 
Економски 

неактивно 

Бојник 11.104 5.134 5.970 

Власотинце 29.893 14.821 15.072 

Лебане 22.000 9.318 12.682 

Лесковац 144.206 59.476 84.730 

Медвеђа 7.438 3.297 4.141 

Црна Трава 1.663 691 972 

Ниш 260.237 114.859 145.378 

Алексинац 51.863 19.232 32.631 

Дољевац 18.463 7.178 11.285 

Мерошина 13.968 4.864 9.104 

Бабушница 12.307 4.795 7.512 

Ражањ 9.150 3.654 5.496 

Босилеград 8.129 4.528 3.601 

Бујановац 18.067 6.996 11.101 

Владичин Хан 20.871 8.515 12.356 

Врање 83.524 34.579 48.945 

Прешево 3.080 1.159 1.921 

Сурдулица 20.319 7.855 12.464 

Трговиште 5.091 3.136 1.955 

Блаце 11.754 4.098 7.565 

Житорађа 16.368 4.949 11.419 

Куршумлија 19.213 6.440 12.773 

Прокупље 44.419 16.527 27.892 

Извор:http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga%207_Ekonomska%2

0aktivnost-Economic%20activity.pdf 

 

На основу приказане табеле може се закључити да је већина становништва у 

свим општнама регије економски неактивна, односно да је висок проценат 

незапослености. Разлог оваквог стања је пад привредне активности, нарочито у задњој 

деценији XX века, када су водећа предузећа престала са радом. 

Образовна или интелектуална структура становништва је једно од најважнијих 

обележја сваке популације. Ова структура је у директној вези са достигнутим степеном 

друштвено – економског развоја и веома важна за развој одређене популције у 

будућности. Сваки техничко – технолошки напредак је уско повезан са образовањем 

становништва и доводи до појаве нових занимања и повећања нивоа школске спреме . 

Уколико становништво има већи степен образовања, веће су моућности за привредно – 

економски развој регије. 
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Два основна обележја становништва према образовним структурама су 

писменост и школска спрема. Према пописној статистици Републике Србије, под 

писменим особама се подразумевају сва лица која умеју да читају и пишу. Писменост 

представља први степен у процесу образовања становништва и предуслов за његово 

даље образовање. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

 

Табела бр.11 Становништво без школске спреме у општинама Јужног 

Поморавља (2011.) 

Општина Укупно Без школске спреме 

Бојник 9.296 973 

Власотинце 25.570 1.470 

Лебане 18.716 1.387 

Лесковац 55.269 1.491 

Медвеђа 6.359 519 

Црна Трава 1.561 177 

Ниш 224.041 3.309 

Алексинац 44.892 1.729 

Дољевац 15.742 814 

Мерошина 11.989 936 

Бабушница 11.091 739 

Ражањ 8.706 414 

Босилеград 7.117 302 

Бујановац 14.496 1.268 

Владичин Хан 17.859 1.224 

Врање 70.398 2.689 

Прешево 2.539 170 

Сурдулица 17.177 1.015 

Трговиште 4.409 331 

Блаце 10.317 832 

Житорађа 13.883 1.033 

Куршумлија 16.425 1.019 

Прокупље 22.875 549 

Извор:http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Skolska%20sprema,%20pism

enost%20i%20kompjuterska%20pismenost-

Educational%20attainment,%20literacy%20and%20computer%20literacy%20.pdf 

 

Етничко – верска структура становништва представља његову поделу према етничкој и 

верској припадности. 
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Табела бр.12 Етнички састав становништва Јужног Поморавља 

Општина Укупно Срби Албанци Бугари Роми 

Бојник 11.104 9.197 / 1 1.649 

Власотинце 29.893 28.613 / 4 691 

Лебане 22.000 20.398  2 1.251 

Лесковац 144.206 133.623 20 91 7.700 

Медвеђа 7.438 6.429 527 / 145 

Црна Трава 1.663 1.641 / 5 / 

Ниш 260.237 243.381 97 927 6.996 

Алексинац 51.863 47.563 18 45 1.937 

Дољевац 18.463 17.008 2 3 1.218 

Мерошина 13.968 13.094 1 5 736 

Бабушница 12.307 10.933 1 632 244 

Ражањ 9.150 8.815 / 2 195 

Босилеград 8.129 895 1 5.839 162 

Бујановац 18.067 12.989 244 23 4.576 

Владичин 

Хан 
20.871 18.644 / 88 1.503 

Врање 83.524 76.569 13 589 4.654 

Прешево 3.080 2.294 416  271 

Сурдулица 20.139 16.233 6 734 2.631 

Трговиште 5.091 4.977 / 14 29 

Блаце 11.754 11.551 / 1 86 

Житорађа 16.368 14.735 1 4 1.366 

Куршумлија 19.213 18.528 5 1 339 

Прокупље 44.419 40.936 12 8 2.154 

Извор: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga4_Veroispovest.pdf 

 

Већину становништва регије чине Срби, док се у пограничним општинама јавља 

већи број бугарског становништва. Роми су у већем броју заступљени у свим 

општинама, док су подаци за Бујановац и Прешево непотпуни, јер се односе само на 

пописано становништво. Око 95% становништва регије је хришћанске вероисповести и 

говори српским језиком. 

 

Привреда 

 

У ширем смислу, под привредом се подразумева скуп свих делатности и услуга 

које омогућавају задовољење човекових потреба, док у ужем смислу привреда означава 

основну друштвену делатност, која обухвата производњу и расподелу услуга и добара. 
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Привреда регије Јужног Поморавља је у фази стагнације последњих 25 година. 

Њена основна обележја су висока стопа незапослености, застарелост опреме, пад 

друштвеног поизвода, неликвидност, ниска продуктивност и ефикасност. Током 

претходих периода привредни развој је знатно заостајао за другим деловима наше 

земље, па ово, дугогодишње неразвијено подручје, показује велики степен стагнације. 

Процес реструктуирања је текао је доста споро и тешко, а приватизација није успешно 

спроведена.Дошло је до престанка рада предузећа и смањења запослености 

становништва. Привреда није успела у потпуности да измени своју структуру и 

прилагоди се савременим тржишним условима. Домаћи и страни инвеститори нису 

заинтересовани за већа улагања у регион, па самим тим недостају средства којима би се 

покренуо привредни развој. Потребно је улагање у модернизацију, техничку 

опремљеност фабрика и предузећа, како би она могла да почну или већим темпом да 

настве са својим радом и допринесу развоју привреде. У односу на републички просек, 

ниво развијености регије је генерално низак. Ниво развијености (НД по становнику) 

нешто је виши само у регионалним центрима (Лесковац 49,2%, Врање 88,3% у односу 

на републички просек), док је у осталим општинама на далеко нижем нивоу (Прешево 

14%, Медвеђа 16,9%, Босилеграду 21,4%, Власотицу 24,8%) (Регионални просторни 

план општина Јужног Поморавља). 

 

Пољопривреда 

 

Плодни неогени седименти у долинама и котлинама пружили су повољне 

услове за развој пољопривреде, која је поред индустрије, доминантна привредна 

активност регије. Јужни положај и повољна клима, уз плодно земљиште, омогућили су 

да она постане традиционална активност становништва и основа развоја скоро свих 

општина. У неким крајевима, пољопривреда је од егзистенцијалног значаја. 

Поред река су баште и кукурузишта, на долинским странама њиве су под 

пшеницом, а на вишим теренима су воћњаци и виногради. На простору 22 општине 

Јужног Поморавља има 648.939 хектара пољопривредног земљишта, од чега 52,7% 

заузимају баште и оранице, 5,6% воћњаци, 2,9% виногради, 38,7% ливаде и пашњаци. 

Планинске микрорегије су сточарске, јер је у структури њиховог пољопривредног 

земљишта највећи проценат ливада и пашњака (Црна Трава 80%). Шуме заузимају 
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35,6% укупног земљишта. (Марковић, Павловић, 1995.) Производња поврћа врши се 

углавном на отвореним просторима, а постоји и организована производња у 

станкленицима и пластеницима. Највише су заступљени паприка, парадајз, купус, 

кромпир и краставац. Пластеници су веома заступљен облик заштићеног простора и 

користе се за гајење раног сезонског поврћа. У стакленицима се углавном производи 

цвеће и карактеристични су за предео око Врања. Велики део земљишта је под воћем. 

Гаје се све воћне сорте, највише вишње, шљиве, крушке, јабуке, јагоде, малине и 

купине. У регији постоји већи број погона за складиштење и прераду воћа. На готово 

свим теренима постоје повољни услови за комерцијалну производњу вина. Овде се још 

увек гаје аутохтоне сорте винове лозе по којима су позната власотиначка, сурдуличка, 

пусторечка и вртогошка виногорја. 

Акценат пољопривредне производње је у долини Јужне Мораве, где владају 

најповољнији климатски и педолошки услови, док бочни делови регије немају услове 

за њен развој. Топлица је плоднија и богатија од суседне Јабланичке регије. Котлински 

део Јабланице има могућности за развој пољопривреде, за разлику од планинског 

Пусторечког и Ветерничког краја. Власина и Крајиште су планински крајеви у којима 

се становништво првенствено бави сточарством. Једина подручја у којима је могућа 

пољопривредна производња су доња Власина, која гравитира према Лесковачкој 

котлини и Лужница. У вишим деловима брдско – планинског подручја налазе се 

пространи пашњаци који представљају највећу крмну базу.Један њихов део претворен 

је у сенокосе, са стабилним биљним покривачем, који има изузетно велику економску 

вредност. С обзиром на карактер рељефа, сточарство је поред ратарства најважнија 

грана пољопривреде у регији. Најзаступљеније врсте стоке, поред свиња су говеда и 

живина, док се мање гаје овце, козе и коњи. Од краја прошлог века укупан сточни фонд 

је значајно смањен, док је број оваца и коња сведен на минимум.  

У овој регији је све више крајева који се уско специјализују у пољопривредној 

производњи. У њој свакако предњачи Лесковачка котлина и то по повртарству; овде се 

произведе највећа количина паприке и парадајза и купуса, а тржишни вишак, који 

износи и до 10% укупне производње, се извози. У топличком крају највећа је 

производња жита, воћа, грожђа и бостана. 

Пољопривреда представља један од најзначајних ресурса за привредни развој 

регије. Расположиви пољопривредни фонд, уз повољну климу, квалитетно и 
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хетерогено земљиште, агроиндустријске капацитете и традиционалну везаност 

становништва за ову делатност, представљају основе даљег развоја.  

 

Индустрија 

 

Јужна Србија је некада била јака индустријска регија, у којој су центри развоја 

били градови, сконцентрисани у долини реке. Гиганти индустрије, не само ове регије, 

већ и целе Србије, производили су и за домаће и за страно тржиште. У њима је био 

запошљен велики део становништва градова и околних подручја. Развој индустрије био 

интензиван током 70их и 80их година прошлог века. Међутим, крајем XX и почетком 

XXI века, целокупна привреда улази у процес депресије и рецесије са бројним 

негативним последицама, које се и данас осећају. 

Територијални размештај индустрије у регији није равномеран. Фабрике и 

предузећа сконцентрисани су у Нишу, Лесковцу и Врању и мањим делом у Прокупљу. 

Ниш је регионални привредни центар јужне Србијe. Носиоци привредног развоја су 

бројна предузећа, од којих су у Нишу најважнија : Дуванска индустрија – Philip Morris 

Corporation, фабрике каблова Јура и Леони, фабрика електромотора - Џонсон 

електрик, текстилна индустрија - Бенетон, фабрика гумених производа – Вулкан, 

фабрика алуминијума – Нисал, Нишка млекара, грађевинска индустрија – 

Грађевинар. Лесковац је чувен по текстилној индустрији – предузећа Летекс и 

Инкол, фармацеутска индустрија - Здравље, хемијска индустрија – Невена, 

прехрамбени комплекси – Месокомбинат, Токос, Улпин, и Млекара, пољопривредна 

фарма Поречје. У Врању раде Дуванска индустрија Врање, фабрика намештаја – 

Симпо, фабрика грејних апарата – Алфа плам, фабрика обуће – Геокс. Прокупље је, 

индустријиски центар Топличког краја са бројним привредним организацијама: 

Фабрика обојених метала, металско предузеће – Топлица, фабрика стакла, 

металопрерађивачко предузеће Универзалпромет – Фелдспат, индустрија 

кондиторских производа – Хисар, предузеће за производњу алкохола – Прокупац. У 

Бујановцу се налази фабрика за флаширање минералне воде Хеба, у Владичином Хану 

фабрика омотног папира и амбалаже – ФОПА, у Сурдулици су ливница Мачкатица и 

Вунизол – фабрика термоизолационих материјала. Лидери привредног развоја 
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Алексинца су Фрад – фабрика филтера, Фахоп – фабрика савних цеви и профила, 

Емпа – фабрика за израду расветних тела, Грамер – фабрика текстила. 

 

Рудно богатство 

 

Јужно Поморавље је регија богата рудама. У Алексиначкој котлини се налазе 

лежишта мрког угља, са резервама од 50 милиона тона, који се вадио до 1989. године. 

На овом подручју поред угља заступљени су и кристаласти шкиљци I и II групе. Налазе 

се по ободу котлине, у масиву Сталаћке клисуре, Буковика и Бованске клисуре. На 

основу спроведених истраживања процењено је да су шкриљци у котлини високог 

квалитета, са резервама од 2 милијарде тона, чијом прерадом је могуће добити 200 

милиона тона нафте. Просторним планом из 2011. године предвиђене су активности за 

њихову експлоатацију. Код Врања има асфалта, који је индикатор нафте, а Врањска и 

Сијаринска бања располажу хипертермалним водама. На Бесној Кобили има графита и 

фосфата, ана локалитету Грот отворен је и Трепчин рудник олова и цинка – Благодат, 

на 1750 м надморске висине, који је поред рудника гвожђа на Копаонику, највиши у 

земљи. За сада се олово – цинкана руда експлоатише само на овом локалитету и доста 

су смањене резерве, које се сада налазе у периферним деловима лежишта. У 

непосредној близини вршена су испитивања на локалитетима Вучково лежиште, 

Ђавоља воденица и Лукова долина. Овај појас представља део тзв. минерализоване 

зоне која се простире од Осогова у Македонији преко Бесне Кобиле до Чемерника. У 

околини Сурдулице су налажишта олова, цинка, волфрама, бизмута, кобалта и 

молидбена. Молибден је заступљен на ширем подручју, од Сурдулице до Криве Феје. 

Зато је у Мачкатици радио рудник молибдена, који је данас затворен због 

неекономичности. У топличком крају постоје налазишта графита, азбеста и посебно 

фелдспата који представља основну сировину за производњу керамике и 

електропорцулана.Код Прешева има хрома, а код Бујановца антимона и графита.  

У овој регији има неколико хидроелектрана. Водне снаге искоришћене су на 

Власини, где постоји систем Власина – Врла које имају укупну снагу од 120 MW. 

Кључни објекти водопривредне инфраструктуре су и Барје – на Ветерници, Брестовац 

код Бојника и Првонек код Врања. 



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

39 

 

Саобраћај 

 

Саобраћајни положај регије је изузетно повољан. Долина Јужне Мораве је део 

саобраћајне окоснице Балканског полуострва – Моравско – Вардарске удолине, којом 

води најважнији путни правац, део пан – европског коридора. Тај коридор на 

територији наше земље назива се коридор 10. 

 Ниш је један од главних саобраћајних чворова Србије и Балкана. Овде се 

укршта шест важних саобраћајних праваца, од којих пет има регионални и 

интеррегионални карактер : моравски, нишавски, тимочки, топлички и заплањски. 

Моравски правац је део коридора 10, односно међународног транзитног правца Е-75, 

Београд – Ниш, који се овде рачва и наставља у два правца. Један правац је ка југу и 

води долином Вардара до Скопља, Солуна и Атине. Други правац иде ка истоку, 

долином Нишаве и Марице до Софије и Истанбула. На овај начин, долином Јужне 

Мораве води најзначајнија саобраћајница која спаја земље северне и средње Европе са 

Грчком и Блиским Истоком. Тимочко – топлички, односно “Трансбалкански 

саобраћајни правац” такође има итеррегионални значај, јер води  правцем источна 

Европа - Влашка низија – Поморавље – Косово – Медовски залив, али је због 

политичких прилика његова вредност мала. Њега чине аутопут Е-771 Ниш – Сврљиг – 

Зајечар – Кладово – Румунија, и аутопут Е-80 Ниш – Прокупље – Подујево – 

Приштина. Кроз Власину води кружни пут : Лесковац – Власотинце – Црна Трава –

Власинско језеро – Сурдулица – Владичин Хан, где се спаја са јужноморавским 

саобраћајницама. 

Ваздушни саобраћај у регији одвија се преко нишког аеродрома ”Константин 

Велики” који је после деценијске паузе почео са радом. По броју примљених путника 

налази се на другом месту у Србији. 

 

Туризам 

 

Природни потенцијални за развој туризма Јужног Поморавља су бројни и 

разноврсни. Питоме планинe, повољна клима, вештачка језера, велики број бања и 

термалних извора, јединствени археолошки локалитети, уз изузетно повољан 

саобраћајни положај, представљају основу за развој различитих облика туризма на 
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овом подручју.Највећи обим туристичког промета остварује се бањским, рекреативним 

и манифестационим туризмом. 

 

Бањски туризам 

 

На подручју регије Јужног Поморавља налази се већи број бања са минералним 

и термоминералним изворима, које пре свега имају здравствено – рекреативну 

функцију. Најповољнији саобраћајни положај, а тиме и највећу посећеност имају 

Нишка и Врањска Бања. За њима следе Сијаринска, Куршумлијска, Луковска и  

Пролом Бања. 

Нишка Бања лежи на 250 m надморске висине, на падинама Коритњака, 

западног огранка Суве планине. На основу трагова материјалне културе, утврђено је да 

је овај простор био континуирано насељен још од бронзаног доба. Свој први процват 

доживела је за време Римљана, када је у њој боравио цар Константин Велики. У 

близини римског Naissusa, поред трансконтиненталног пута via militaris, Нишка Бања 

се развијала у сјају античке културе. Римљани су изградили купатило и каптирали 

Главно врело, још у II веку. 

Термоминерални извори у Нишкој бањи последица су специфичне грађе терена 

и постојања тектонских раседних линија. Постоје три основна извора лековите воде: 

Главни извор, Сува Бања и Школска чесма, које припадају групи радиоактивних 

хомеотерми са већим садржајем магнезијума, калцијума и хидрокарбоната. Поред 

минералних вода, за ову Бању је карактеристичан радиоактивни бигар, настао 

таложењем калцијум – хидрокарбоната из воде Главног извора. Користи се за 

припрему лековитог блата и служи за лечење реуматоидних обољења. Овде се јавља и 

радиоактивни гас радон, који настаје из радијума, и примењује се у балнеотерапији. 
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Слика бр.8 Нишка Бања 

Извор:http://www.goniskabanja.org.rs/wp-

content/uploads/2014/12/787ae9ec9023a82f5aa7e4c1a64f73cb_XL1.jpg 

 

У Бањи постоји Институт за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматских и 

срчаних болесника, са сопственим медицинским и смештајним капацитетима "Радон", 

"Озрен" и "Зеленгора".  Воде ове бање се користе за реуматоидна, кардиоваскуларна, 

неуролошка обољења, болести метаболизма, обољења респираторних органа и 

гинеколошка обољења. 

Врањска Бања смештена је у истоименој котлини, на 400 m надморске висине 

између Бесне кобиле, Великог пештера, Патарице и Српске Чуке, у приобаљу Бањске 

реке. Балнеолошки центар данас има статус градског насеља, а на овом подручју 

пронађени су трагови материјалне културе који сведоче о давној настањености. У Бањи 

постоји више извора термоминералне воде, који се јављају због раседа и вулканских 

стена. Последица су давне вулканске активности на овом простору. Налазе се у једној 

зони која се пружа правцем југозапад – североисток на дужини од 60 m. Познати 

извори су: Гвожђевити, са температуром од 61 °C, Извор у потоку, 86 °C,  Горњи, 84 

°C, Главни, 88 °C, и Гвожђевита чесма, са температуром од 78 °C. Ови извори се 

убрајају у најтоплије у Европи, јер избијају на површину из великих дубина, а њихова 

вода се, након расхлађивања користи за купање и инхалирање. Лековита својства 

потичу од калијума, цезијума, баријума, стронцијума, сумпора и барита. Користе се за 
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лечење реуматизма, ишијаса, лумбага,дистрофије, болести органа за варење, 

неуролошких и гинеколошких обољења. Смештајне капацитете чине хотел "Софка", 

стационар "Врањска Бања" и бројна приватна домаћинства. Захваљујући топлој води, у 

Бањи постоји највећа фабрика цвећа на Балкану "Симпо цвеће" која се бави 

производњом и пласманом салонског и вртног цвећа. 

Слика бр.9 Врањска Бања 

 

Извор:http://banjeusrbiji.net/vranjska-banja/ 

 

Сијаринска Бања се налази у подножју планине Гољак, 20 km југозападно од 

Лесковца. Смештена је у котлини Јабланице, која протиче између четири брда 

обраслих храстовим и буковим шумама, на 440 m надморске висине. Име је добила по 

селу Сијарини, а раније се звала Лесковачка Бања и Стара Бања. Позната је по 

изворима термоминералне воде и гејзирима. На дужини од 800 m има више од 20 

извора термоминералних вода које су различитог хемијског састава и температуре. 

Само два извора,"Хисар" и "Рај", су на десној, док су сви остали извори на левој обали 

реке. Деле се на алкално киселе хипертерме, које се користе за купање и алкалне 

кисељаке, чија се лековита вода пије. Четири извора имају температуру 71,5 °C. У 

Бањи се налази вештачки гејзир који избацује воду у висину до 7 m, повремени гејзир 

који еруптира на сваких десет минута и чувено радиоактивно – сумпоровито блато. 

Вода и блато се користе за лечење реуматизма, бубрежних и кожних болести, болести 

органа за варење и лакших облика неурозе. Број туристичких ноћења расте из године у 
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годину, па је тако у току 2015. године попуњеност капацитета специјалне болнице 

Гејзир и приватних домаћинстава била око 80%, што је за 15 до 20% више него раније. 

Куршумлијска Бања се налази у југоисточној подгорини Копаоника, у 

котлинској долини Бањске реке, на 450 m надморске висине. Припада Топличком крају 

Косаници. Котлина је тектонски предиспонирана раседима који су условили 

термоминералне изворе. Подељени су у две групе: северну и јужну и за њих је 

карактеристичан висок саджај карбоната и силиката, умерен садржај калцијума и 

магнезијума и врло мало гвожђа. У води се у траговима јављају олово, цинк, титан и 

сребро, што није случај са водама других бања у Србији. Куршумлијска Бања је 

погодна за лечење повреда и обољења локомоторног апарата, болести органа за 

дисање, болести метаболизма и малокрвности код деце. У Бањи постоји Завод за 

превенцију, лечење и рехабилитацију "Жубор" у истоименом хотелу. 

Луковска Бања је смештена у долини Штавске реке, једне од изворишних 

кракова Луковске реке. Налази се на југоисточној падини Копаоника, на 700 m 

надморске висине, па је и највиша бања у Србији. Припада сливу горње Топлице. Од 

Куршумлије је удаљена 36 km. Име је добила по селу Лукову. Главни природни 

фактори за лечење и рекреацију су термоминералне воде, лековито блато и пријатна 

клима. У њеној околини нема индустријских објеката и зато је карактерише изворна и 

очувана природа. Овде се јавља велики број природних извора , на дужини од 400 m, са 

обе стране Штавске реке. Воде су угљено – киселе и сумпоровите са температурама од 

22°C до 65°C Користе се за лечење реуматских и гинеколошких обољења, кожних 

болести. Поред воде, у лечењу се користи и лековито, минерално блато које настаје 

таложењем минералних соли из топле воде. Блато је богато силикатима и карбонатима. 

У Бањи постоји шест купатила. 
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Слика бр.10 Луковска Бања 

 

Извор:http://banjeusrbiji.net/lukovska-banja/ 

Пролом Бања се убраја у најмлађе балнеолошке центре у Србији, јер је њен 

развој почео тек 1977. године, али су и овде пронађени трагови културе старих 

Римљана. Смештена је између Соловице, Арбанашке, Радан и Мејанске планине, на 

надморској висини од 550 – 670 m, у долинском проширењу Проломске реке. Од 

Куршумлије је удаљена 23 km, лако приступачна путем Прокупље – Приштина. Код 

места Рударе се одваја пут за Бању који је све прометнији, јер једним делом води до 

туристичког локалитета Ђавоља варош. Термоминерални извори, везани за укрштање 

главног и попречних раседа, јављају се у једној зони. Воде су слабо минерализоване и 

хидокарбонатне, са повећаним садржајем олова и сребра. Користи се за лечење органа 

за варење, поремећаја метаболизма, болести периферних крвних судова и кожних 

обољења. Вода служи за пиће, купање и припрему лековитог блата. У Бањи се налази 

хотел "Радан" који функционише у склопу предузећа "Планинка" из Куршумлије и 

фабрика за флаширање познате "Пролом воде".  
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Рекреативни туризам 

 

Повољна клима, очувана природа, разноврсност биодиверзитета, саобраћајна 

повезаност и близина градских центара утицали су на развој спортско – рекреативног 

туризма у регији. Положај регије је изузетно повољан, с обзиром да његову главну 

саобраћајницу чини део коридора 10, па су тиме планине и бање ове регије врло лако 

доступне за посете. Узимајући у обзир да је индустрија сконцентрисана у градовима, 

шира подручја регије се одликују изворном и очуваном природном средином која 

привлачи туристе, како из околних градова, тако из целе земље. Поред горе наведених 

бања које поред лечилишне имају и туристичко – рекреативну функцију, у регији је 

заступљен велики број природних и антропогених мотива, који су у функцији развоја 

рекреативног туризма у регији. У летњим месецима туристима су привлачна језера, 

нарочито Власинско и Бованско језеро. На Бованском језеру развијен је излетнички и 

викенд туризам. Током летњих месеци овде се окупи више хиљада купача, риболоваца 

и кампера. Плаже су уређене за купање, а постоје импровизована места за камповање. 

Захваљујући климатским условима, Власина је посећена и лети и зими. У току лета,с 

обзиром на надморску висину, температура воде је погодна за купање и летње 

спортове на води. У зимским месецима, због ниских температура, снег и лед су 

редовна појава, па је скијање, санкање, клизање и друге зимске спортове могуће 

упражњавати овде током три месеца. На Бесној Кобили, у задњих неколико година 

изграђена је туристичка инфраструктура за развој зимских спортова. Отворене су стазе 

за дневно и ноћно скијање и ски лифт са капацитетом од 500 скијаша на сат времена. 

Поред тога, постоје падине за екстремно скијање, уређене стазе за вожњу бициклом, 

стазе за шетање и терени за вожњу теренских возила. 
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Слика бр.11  Бесна Кобила 

 

Извор:http://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/besna-kobila/64 

 

Манифестациони туризам 

 

Појам манифестација потиче од латинске речи manifestation означава јавно 

испољавање, показивање, објављивање. Манифестациони туризам подразумева 

кретање људи према различитим манифестацијама као туристичким мотивима. У 

нашој земљи манифестације су бројне и честе. Од јануара до децембра, на различитим 

местима, одржавају се манифестације различитог карактера, које представљају или 

самостални и допунски облик туристичке понуде. 

У Нишу, као регионалном центру Јужне Србије, одржава се велики број 

манифестација. Овај град се по њиховом броју, каратеру и значају, издваја на 

туристичкој мапи Србије, одмах после Београда и Новог Сада. Сваког лета одржавају 

се фестивали који имају регионални и међународни значај. Сезона фестивала почиње 

јуна месеца, када се одржавају Дани Св. Цара Константина и царице Јелене, 

пропраћени различитим спортским, научним и културним догађајима. Сваке друге 

година, почетком јула одржавају се Међународне хорске свечаности, које окупљају 

велики број домаћих и страних хорова. Ова манифестација се одржава последње 44 

године, а од 2008. године уз њу се одржава и Фестивал православне музике. Током 

друге половине августа Нишка тврђава је место одржавања највећег џез фестивала на 
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Балкану. Нишвил сваке године бележи све већи број посетилаца, а одлуком 

Министарства културе Републике Србије 2011. године постао је једина културна 

манифестација добитник састуе Најбоље из Србије и Пројекат будућности. Фестивал 

српског глумачког остварења – Филмски сусретије јединствена манифестација 

филмске уметности која вреднује креативан рад филмских глумаца. Одржава се од 

1966. године, последње недеље августа у највећем биоскопу под отвореним небом, на 

Летњој позорници Нишке тврђаве. Током септембра се одржава Нисомниа – музички 

фестивал, а почетком новембра НИМУС – фестивал класичне музике који се 

традиционално одржава већ 35 година. Обухвата наступе страних и домаћих 

симфонијских оркестара, оперских певача и солиста. 

 

Слика бр.12 Филсмки сусрети у Нишу 

 

Извор:https://sr.wikipedia.org/ 

 

У Лесковцу се одржавају Роштиљијада и Лесковачко лето. Роштиљијада је 

привредно – туристичка манифестација, која се одржава последње недеље августа. 

Представља највећи и најпосећенији фестивал роштиља у југоисточној Европи. У 2015. 

години имала је 700.000 посетилаца. Лесковачко лето одржава се од 2006. године. 

Богат уметнички програм чине маскембали, дефилеи карневалских група, карневал 

кућних љубимаца, фестивал ватре, и многобројне позоришне представе и спортска 

дешавања. У Власотинцу се одржава Вински бал, а у Сијаринској Бањи Гејзерске 
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ноћи. Манифестација се одржава од 1997. године, од последњих дана јула до 2. августа 

и традиционално завршава венчањем испод гејзера. Од 1985. године се у Сурдулици, 

почетком јула, одржава културно – туристичка манифестација Власинско лето, а 

истовремено се на Власини одвија Власински котлић – такмичење кувара у спремању 

рибљих специјалитета и Власинска удица – такмичење риболоваца и трка чамаца на 

језеру. Ове манифестације посети око 300.000 људи. У Нишкој Бањи се одржавају 

Дани јоргована, Пихтијада и Дани полена.  

 

Стање и перспективе развоја туризма 

 

Јужна Србија располаже великим потенцијалима за развој туризма. Повољан 

саобраћајни положај, између Републике Бугарске на истоку и Републике Македоније на 

југу, уз коридор 10 и  велики број природних и антропогених мотива представљају 

факторе развоја различитих облика туризма. Поред могућности развоја градског, 

планинског, бањског, излетничког и рекреативног туризма, туристички потенцијали 

ове регије нису у довољној мери искоришћени. Осим у градовима, постојећа 

туристичка понуда организована је на Власинском језеру, Врањској, Сијаринској и 

Бујановачкој Бањи. У неким мањим насељима туристички значај имају манифестације 

које су углавном локалног и регионалног карактера. Сеоски туризам је, за сада, у 

иницијалној фази развоја, а туристички ресурси на Кукавици и Бесној Кобили се 

користе у скромном обиму и за локалне потребе. Смештајни капацитети, осим у Нишу 

и Врању, су малобројни и лошег квалитета. Део коридора који пролази кроз регију, 

ауто – пут Е-75, карактерише недостатак туристичких пунктова, одмаралишта и 

мотела. Овакво стање је последица стагнације привредног и туристичког развоја 

подручја, недостатка средстава за модернизацију и изградњу неопходне туристичке 

инфраструктуре. 

Туристички развој ове регије у наредном периоду у највећој мери зависи од 

анимирања домаће и иностране тражње. Домаћи туристи оријентисани су према 

бањском, манифестационом, излетничком и рекреативном туризму, док је инострана 

туристичка тражња уско ограничена на транзитни коридор. Поред тога, савремени 

туризам карактерише и потражња за специфичним категоријама, као што су сеоски 

туризам и  активни одмор, који укључује различите активности попут планинарења, 
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бицклизма, лова, риболова. С обзиром на велики природни потенцијал, регија Јужног 

Поморавља може да одговори на захтеве савремене туристичке тражње. Из тог разлога, 

неопходно је побољшање квалитета смештаја и целогодишње туристичко – 

рекреативне понуде на овом подручју.  

У функцији даљег развоја туризма на овом простору, Просторним планом 

Републике Србије и Регионалним просторним планом Јужног Поморавља утврђени су 

туристички кластери. На основу тога, подручје Јабланичког и Пчињског округа, са 

планинама (Чемерник, Бесна Кобила, Варденик и Дукат), Власинским језером, Врањем, 

Врањском и Бујановачком Бањом и другим насељима, објектима и природним и 

културним вредностима, као и са планином Радан, водоакумулацијом Брестовац, 

археолошким налазиштем Царичин град и другим вредностима представља део 

туристичког кластера југоисточна Србија (део Источне туристичке зоне и југоисточни 

део Средишње туристичке зоне). Туристичко подручје обухвата и друге садржаје у 

простору, на планинама Кукавица, Пољана и др., Грделичкој клисури, Сијаринској 

бањи, коридору аутопута Е-75 и др. (Регионални просторни план Јужног Поморавља). 

Ниш је, према Просторном плану РС дефинисан као међународни градски туристички 

центар у оквиру југоисточног и средишњег туристичког кластера Србије. Нишка Бања 

има ранг националног значаја, а у перспективи и међународног значаја. Град Врање је 

утврђено за градски туристички центар II степена у националном рангу и за центар 

туристичке регије Крајишта и Власине. Планско опредељење је да се ова туристичка 

регија организује преко три субрегије и то: северне (планински сектор Чемерник – 

Острозуб – Грамада са Власотинцем и Црном Травом), средње: (Планински сектор 

Бесна Кобила – Варденик – Милешевска планина са Сурдулицом, Власинским језером, 

Врањем, Врањском Бањом и Бујановцем), и јужне (планински сектор Дукат – Патарица 

– Црноок са Босилеградом и Трговиштем) (Просторни план града Врања). 

 

Табела бр.13 SWOT анализа на примеру Јужног Поморавља 

Снаге Слабости 

 Повољан географски положај 

 Добра саобраћајна повезаност 

 Природни туристички мотиви високих 

вредности 

 Лош квалитет смештајних капацитета 

 Недостатак туристичке 

инфраструктуре 

 Недовољна искоришћеност 
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 Комплементарни културни мотиви 

 Повољна клима 

 Mеђународни транзит коридором X 

 Близина емитивних центара  

(Београд, Скопље, Софија) 

 

 

туристичких потенцијала 

 Непостојање интегралне туристичке 

понуде  

 Недовољна сарадња локалних и 

регионалних туристичких 

организација 

Могућности Претње 

 Унапређење постојеће туристичке 

понуде  

 Удруживање кластера и израда 

стратегије наступа на домаћем и 

иностраном тржшту 

 Укључивање локалних и 

традиционалних пољопрвредних и 

занатских делатности у понуду 

 Блиска сарадња локалних и 

регионалних туристичких 

организација 

 Усавршавање кадрова за рад у 

туризму 

 Споро опорављање привреде 

 Стање саобраћајне инфраструктуре 

 Депопулацијска места 

 Политичка нестабилност због 

нерешеног статуса КиМ 

 Инертан однос према природним и 

културним вредностима 

 Одлив стручних кадрова 

 

Приказана SWOT анализа указује на предности и слабости развоја туризма на 

овом подручју. У наредном периоду треба појачати предности и искористити 

могућности уз истовремено смањење слабости и  уклањање претњи. 

Основни циљ развоја туризма на подручју Јужног Поморавља је обједињавање 

локалних туристичких понуда, заснованих на потенцијалима за развој туризма,  

формирање регионалне туристичке понуде и њено позиционирање на савременом 

туристичком тржишту. У том погледу, неопходно је остварити одређене оперативне 

циљеве: 

 Формирање туристичких регија, зона и комлекса 

 Валоризација туристичких потенцијала у складу са трендовима тражње на 

регионалном и националном нивоу 
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 Увођење савремених стандарда квалитета услуга у туристичкој понуди 

 Функционално повезивање туризма са комплементарним делатностима 

 Подстицање привредног развоја, запошљавања и квалитета живота 

становништва. (Регионални просторни план Јужног Поморавља) 

Развој туризма у будућности мора да се заснива на концепцији одрживог 

развоја. То подразумева равномеран развој, уз економски раст и побољшање квалитета 

живота домаћег становништва, очување животне средине и биодиверзитета и смањење 

загађености како би биле задовољене потребе садашњих генерација, без угрожавања 

права будућих генерација на исте. 

 

Насеља 

 

У регији Јужног Поморавља има укупно 1.194 насеља. Највише их је у долини 

Јужне Мораве (551), више у Топличко – јабланичкој регији (413), него Власини – 

Крајишту (230). Насеља су по типу различита, последњих деценија се физиономски 

уједначују и модернизују. Широм регије су претежно сеоска насеља, на различитим 

локацијама и висинама, збијена и разбијена, низијска, долинска и планинска. Градови 

су у котлинама, уз реке и саобраћајнице. Највећи прогрес остварили су Ниш и 

Лесковац. Секундарни центри у односу на Ниш су Лесковац, Врање, Алексинац у 

долини Јужне Мораве, Прокупље у Топличком крају и Власотинце у Власинском крају. 

У Власини и Крајишту нема већег града; од 230 места само је шест варошица. У 

топличко – јабланичкој регији сем града Прокупља, има три варошице, док су сва 

остала насеља сеоска. (Марковић, Павловић, 1995.) Насеља регије административно су 

подељена у 4 управна округа. 
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Слика бр 13. Мрежа насеља Јужног Поморавља 

 

Извор:https://www.google.rs/maps/search/gradovi+juzno+pomoravlje/@43.047022,

21.3412611,9z 

 

Ниш (257.867) је трећи град по величини и броју становника у Србији, седиште 

Нишавског управног округа. Налази се у истоименој котлини на обалама реке Нишаве. 

Општина захвата површину од 572 км² и обухвата 69 приградских и сеоских насеља. 

Административни, политички, привредни и универзитетски центар јужне Србије. 2004. 

године град је подељен на пет општина: Медијана, Црвени Крст, Палилула, Пантелеј и 

Нишка Бања. 

 Претеча града било је келтско насеље из 3 века пре нове ере, које су они 

назвали Naissus, по реци Нишави (Naissa) – Вилина река. Град је познат и као родно 

место римског цара Костантина Великог. Од свог настанка Ниш има изузетно повољан 
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саобраћајно – географски положај. Представља раскрсницу копненог и ваздушног 

саобраћаја Балканског полуострва. Још у античко време је поред града пролазио 

римски пут via militaris, касније назван Царски друм, који је спајао данашњи Београд са 

Истанбулом. Данас кроз територију града пролазе важне међународне саобраћајнице 

које воде ка југу до Грчке и ка Блиском истоку. У функцији је и аеродром Константин 

Велики који носи међународну ознаку INI. Због бурне историјске прошлости у граду и 

његовој околини се данас налазе бројни културно – историјски споменици: Mediana – 

археолошко налазиште из римског доба, Нишка тврђава – из 17. века, Ћеле – кула – 

споменик из 19. века са лобањама чегарских војника, Чегар – брдо на коме се одиграла 

битка у Првом српском устанку, логор Црвени крст и Бубањ - из Другог светског рата. 

Слика бр.14 Град Ниш 

 

Извор:https://www.facebook.com/%C4%8Carolije-Republike-Srbije-

339198689429762/?fref=ts 

Општина Алексинац се налази између Ниша, Крушевца и Соко Бање. Припада 

Нишавском упрвном округу. Највећим делом обухвата територију Алексиначке 

котлине. Једна од већих општина Јужног Поморавља, и обухвата 72 насеља, од чега су 

2 градска и 70 сеоских насеља. Граничи се са општином Ражањ на северу, општином 

Град Ниш и општином Мерошинa на југу, општином Крушевац на западу, општином 
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Сврљиг на југоистоку и општином Соко Бања на североистоку. Општина има изузетно 

поољан саобраћајни положај јер њеном територијом пролази део ауто – пута и 

железница Београд – Ниш. Водећи центар је Алексинац, некадашње седиште 

Алексиначких рудника, данас град са слабо развијеном индустријом. Две трећине 

територије општине је равничарско, док једна трећина обухвата брдско планинско 

земљиште. 60% становништва бави се пољопривредном производњом, па се 

Алексиначки крај убраја у изразито развијене пољопривредне крајеве. Општина има 

велике потенцијале за развој туризма. У непосредној близини Алексинца су Рибарска 

Бања и Соко Бања, Бованско језеро и планина Јастребац. 

Општина Ражањ је најсевернија општина регије Јужног Поморавља. Граничи 

се са општинама Крушевац, Алексинац, Бољевац, Соко Бања, Параћин и Ћићевац. У 

административном погледу припада Нишавском управном округу и обухвата 23 

насеља. Центар општине је град Ражањ, познат као Arsena i Cametas из античког 

периода. Једна је од најнеразвијенијих општина у Србији. 49% становништва бави се 

пољопривредом производњом. У укупној структури привреде доминирају микро и 

мала предузећа, док средњих и великих нема. Ниво запослености је изузетно низак, по 

чему општина Ражањ изразито заостаје за осталим општинама Нишавског округа. 

Слика бр.15 Положај општина у Нишавском управном округу 

 

Извор:https://sr.wikipedia.org/sr/ 
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Општина Мерошина је једна од 9 општина Нишавског управног округа. 

Простире се на западној страни Нишке котлине. Са севера и северозапада је оивичена 

падинама малог Јастребца а на истоку Јужном Моравом. Граничи се са општинама 

Ниш, Прокупље, Житорађа, Дољевац и Алексинац. Има повољан саобраћајно – 

географски положај, јер њеним средишњним делом пролази магистрални пут Ниш – 

Прокупље, који повезује југоисточни и јужни део земље са Косовом и Метохијом. 

Општину чини истоимено општинско седиште и 27 сеоских насеља. По величини 

територије спада у ред малих општина у Србији. Становништво је оријентисано ка 

пољопривреди. 77% укупне површине је под обрадивим земљиштем. Преовладава 

воћарство, нарочито производња чувене “облачинске вишње”, јагода, малина и купина. 

Преко 90% укупног годишњег рода вишње се извози. Од повртарских сорти посебно се  

издваја производња паприке, парадајза и краставца у пластеницима. Поред 

магистралног пута простиру се радне индустријске зоне које захватају велику 

површину. Изграђено је доста привредних објеката, али се у будућности очекује 

њихова експанзија на овом простору, првенствено због повољног саобраћајног 

положаја. Општина располаже разноврсним туристичким потенцијалима. Овде се на 

малој удаљености налазе две вештачке акумулације, Облачинско и Крајковачко језеро, 

викенд насеље, мотел Језеро и извиђачки бунгалови. Облачинско језеро и мотел били 

су запуштени задњих двадесетак година, али у новије време велика пажња је посвећена 

обнови и чишћењу. Данас се на језеру одржавају акције извиђача на мећународном 

нивоу и такмичења спортских риболоваца.  

Општина Дољевац је смештена у северном делу Лесковачке котлине. Обухвата 

северне, јужне и западне падине Селичевице, алувијалну раван Јужне Мораве и доње 

токове Толице и Пусте реке. Заједно са општинама Ражањ, Алексинац, Сврљиг, 

Мерошина и Гаџин Хан и подручјем града Ниша припада Нишавском управном 

округу. По величини територије од 121 km² је на последњем месту, а по густини 

насељености и пољопривредним површинама на другом месту у округу. На северу се  

граничи са општином Мерошина и градском општином Палилула Града Ниша, на југу 

са општином Лесковац, на истоку са општином Гаџин Хан и на западу са оштином 

Житорађа. Општину чини 16 мањих насеља, укључујући и насеље Дољвац, које је 

општинско средиште. Припада групи неразвијених општина у Србији. Главна 

привредна делатност је пољопривреда, док су остале делатности мање заступљене. 

Пољопривредна производња базира се на гајењу пшенице и кукуруза и традиционалној 
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производњи раног поврћа и бостана. На територији општине су просторним плановима 

одређене три индустријске зоне: Индустијска зона Пуковац, Радно – пословна зона 

Петља Дољевац и индустријска зона Белотинац. У наредном периоду очекује се 

изградња и инфраструктурно опремање ових површина у функији развоја индустрије. 

Лесковац је други центар Јужне Србије и седиште Јабланичког управног округа. 

28.12.2007 године добио је статус града. Према попису из 2011. године има 143.962 

становника. Смештен је у Лесковачкој котлини, на реци Ветерници, у подножју брда 

Хисар. Најстарији трагови насељености на овом подручју датирају из доба неолита. 

Овде су живели Драданци, Келти, Римљани а од 6. века Словени. Првобитни назив био 

је Глобучица, па Дубочица и данашњи Лесковац, који је добио по шумама леске – 

лешника. Лесковац је првобитно припадао Византији.  На основу писаних трагова 

утврђено је да је Стефан Немања добио на поклон Дубочицу од византијског цара 

Манојла Комнина, па је она тако ушла у састав Рашке државе. Данас је Лесковац 

модеран град, познат по производњи текстила, па се често назива и ″Српски 

Манчестер″.  Од културно – туристичких објеката издвајају се Народни музеј, Градска 

кућа, Музеј текстилне индустрије, спомен – кућа Косте Стаменковића (народног 

хероја Југославије) и археолошки лолалитети Justiniana Prima – Царичин град и Хисар 

на истоименом брду. 

 

Слика бр.16  Положај општина у Јабланичком округу 

 

Извор:https://sh.wikipedia.org/wiki/Op%C5%A1tina_Lebane 



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

57 

 

Општину Власотинце чине град Власотинце и 42 сеоска насеља у окружењу. 

Припада Јабланичком округу и граничи се са општинама Лесковац, Црна Трава, 

Бабушница, и Гаџин Хан. Територија општине се простире у сливу средње и доње 

Власине. Северни и источн део општине је брдско – планински, познат по 

Власотиначком виногорју. У западном, равничарском делу развијена је пољопривреда. 

Становништво се, осим пољопривреде, бави и трговином, занатством  и производњом 

вина. Развијена је текстилна индустрија и и индустрија монтажних кућа. Овој општини 

припада и Власинско језеро. Манифестације културног и забавног карактера допринеле 

су повећању туристичке посећености Власотинца и околине. 

Црна Трава је општина са истоименим седиштем у Јабланичком округу. 

Граничи се са општинама Власотинце, Бабушница, Сурдулица, Владичин Хан и 

Лесковац. На истоку општине је државна граница са Бугарском. Са површином од 318 

km² представља најмању општину у пограничној зони. На територији Црне Траве 

доминира брдско – планински рељеф, који је одредио и функцију насеља. Овде нема 

услова за развој пољопривреде, па се становништво бави углавном екстензивним 

сточарством. Преко 79% укупне пољопривредне површине чине ливаде и пашњаци. 

Поред тога, због слабе привредне развијености овог подручја, становништво се 

вековима бави печелбарством. Становници овог краја били су познати широм бивше 

Југославије као зидари и неимари – Дунђери. Крајем 20. и почетком 21. века 

становништво напушта села и сели се ка Власотинцу, моравским селима и градовима у 

близини. Овај крај данас представља депопулационо подручје. 

Општина Лебане припада Јабланичком управном округу. Састоји се из 39 

брдско – планнских и равничарских насеља. Граничи се са општинама Бојник, 

Медвеђа, Лесковац и Косовска Каменица. Седиште општине је варош Лебане. 

Општина има изузетно повољан саобраћајно – географски положај, јер спаја Јужно 

Поморавље са Косовом и Метохијом. Општина Лебане се убраја у неразвијене 

општине у Србији. До краја прошлог века становништво је било запослено у 

друштвеним предузећима, која су услед лоше приватизације и трансформације данас 

затворена. Преко 90% становништва остало је без посла. Данас основна делатност 

становништва је оријентисана према локацији насеља. Становништво које живи у 

равничарском делу општине, која гравитира према Лесковачкој котлини, бави се 

претежно пољопривредом, док се у брдско – планинским насељима бави сточарством. 



ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНОГ ПОМОРАВЉА 
 

58 

 

Општина Медвеђа административно припада Јабланичком округу. Граничи се 

са општинама Куршумлија, Бојник, Лебане, Подујево, Косовска Каменца и Приштина. 

Територија општине припада брдско – планинској области, јер је преко 91% територије 

на надморској висини од 400 – 1200 m. Општина обухавата 44 насеља у којима поред 

већинског српског становништва живе и Албанци. Центар општине је истоимено 

насеље. Општина Медвеђа се убраја у групу 24 најнеразвијенијих општина у Србији. 

Незапосленост становништва је на веома високом нивоу, а брдско – планински рељеф 

не пружа услове за развој пољопривреде. Из тих разлога, ову општину карактеришу 

демографско пражњење и интензивне емиграције. Становништво се, последњих 

четрдесет година, масовно исељава са овог подручја, што је узрок негативнх промена у 

демографској структури. Са друге стране, Медвеђа бележи све већи број туристичких 

ноћења, јер се у њеној непосредној близини налази Сијаринска Бања.  

Седиште општине Бојник је истоимено насеље у Јабланичком округу. 

Општина обухвата територију испод планине Радан, у сливу Пусте реке. По површини 

и броју становника сврстава се у мање општине. Обухвата 36 сеоских насеља. Заједно 

са суседнм општинама, убраја се у неразвијена подручја.  

Општина Бабушница у физичко – географском погледу припада регији 

Власине и Крајишта, јер река Лужница која гради Бабушничку котлину припада сливу 

Јужне Мораве. У административном погледу припада Пиротском округу. Граничи се са 

општинама Пирот, Бела Паланка, Црна Трава и Гаџин Хан. Погранична је општина 

према Бугарској. Општину чине 52 сеоска насеља и варошица Бабушница, седиште 

општине. Бабушница је остварила значајан привредни напредак протеклих година. У 

њој се налазе огранци већих индустријских објеката: Tigar – tyres (предузеће за 

производњу гума), Lisca (конфекција за производњу рубља), D – company (фирма за 

производњу алата за индустрију гума), Patex desing и DMD fiore (конфекција текстила). 

Најзначајнији туристички центар у општини је Звоначка бања, балнеолошко и 

климатско лечилиште, чије су лековите воде још Римљани користили. На територији 

општине постоје значајна налазишта енергетских, металних и неметалних сировина. 

Прокупље је регионални центар Топличког округа и највећи град западне 

пловине слива Јужне Мораве. На реци Топлици прво насеље било је римски Hammeum, 

затим грчки Kamplos и турски Урћуб. Данашњи назив носи по Храму Светог 

Прокопија, која потиче из X века. Град се нагло развијао после Другог светског рата и 
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постао индустријски центар регије. Поред комбината обојених метала ту су и фабрике 

азбестних производа, ватросталног материјала, стакла, намештаја и текстила. Познато 

је и по виногорју – вино Прокупац. 

Слика бр.17 Град Прокупље 

 

Извор:http://www.panoramio.com/photo/34495454 

 

Општина Куршумлија се простире на југоисточним падинама Копаоника и 

северозападним падинама Радан планине. Обухвата територију у горњем току 

Топлице, Косанице и Бањске реке. Припада Топличком округу. Граничи се са 

општинама Брус, Блаце, Прокупље, Медвеђа, Подујево и Лепосавић. Југозападна 

граница општине представља административну границу са Косовом и Метохијом, па се 

на њеној територији налазе прелази Мердаре и Преполац. Општину чине једно градско 

и 89 сеоских насеља. Куршумлија је седиште општине и регије Косанице, и други град 

Топличког округа. Римски Ad Fines, средњевековна Топлица и турски Куршум – 

Килисе. Била је прва престоница Стефана Немање, о чему сведоче и два манастира која 

се убрајају у најстарије у нашој земљи. Данас се у граду налази већи дрвни комбинат 

ШИК Копаоник. Од туристичких центара у општини издвајају се Пролом и 

Куршумлијска Бања и Ђавоља Варош. 

Општина Житорађа је једна од 4 општине Топличког управног округа. 

Граничи се са општином Прокупље на западу, општином Мерошина на северу, 

општином Дољевац на истоку и општином Бојник на југу. Обухвата 30 сеоских насеља 
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и истоимену варош која је центар општине. У привредној структури општине 

доминира пољопривреда. На 23.000 хектара обрадиве површине највише је заступљено 

рано поврће и бостан. Развијено је и воћарство и виноградарство. У области сточарства 

посебно се издваја свињогојство и жининарство. Од индустријских капацитета издваја 

се погон ЕИ Ниш AD – Herculem, предузеће за производњу кућних апарата, ПП Серђо 

– фабрика обуће, ПП Амер Пром – производња лековитих чајева, Кони – трејд 

Житорађа – фабрика кондиторских производа и Кристал – предузеће за обраду стакла. 

У наредном периоду очекује се развој сеоског туризма на овом подручју. Велика 

пространства незагађене и очуване природе привлаче све већи број страних туриста, 

нарочито из Италије и Грчке. Формирани су ловни резервати, а у изградњи је и Етно 

село са ловачким домом. 

 

Слика бр.18 Положај општина у Топличком округу 

 

 

Извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Toplicki_district.gif 

 

Блаце је топличка општина на источним падинама Копаоника и југозападним 

обронцима Јастрепца. Преко Јанкове клисуре спаја Топлички басен са долином Расине. 

Општина има транзитни положај, јер представља раскрсницу путева према Косову и 

Метохији, Копаонику, Курушевцу и Прокупљу. Ипак тај положај за сада има 

периферан значај у односу на главне коридоре. Разлог таквог стања је првенствено 
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нестабилна политичка ситуација на КиМ. Обухвата 40 сеоских насеља и варош Блаце. 

Територија општине се граничи са општином Прокупље на истоку, општином 

Крушевац на свеверу, општином Куршумлија на југу и општином Брусна западу.  

Блаце припада групи недовољно развијених општина у Србији. Главна привредна 

активност становништва овог краја је пољопривреда. 65% укупне територије општине 

је пољопривредно земљиште. Повољна клима и плодно земљиште омогућили су развој 

воћарства, које представља доминантну грану пољопривредне производње. Од воћа 

најзаступљеније су шљива и вишња, а последњих година се интензивирала и 

производња јагода.  Овај крај има и дугу традицију бављења сточарством и прерадом 

млека. Прерађивачки капацитети су смештени у Блацу и добро су развијени. 

Производи се пласирају на домаће тржиште 

Врање је економски, политички и културни центар Пчињског округа. Налази се 

у северозападном делу Врањске котлине на магистралном и железничком путу. 

Удаљен је 110 km од Ниша и 347 km од Београда. У састав српске државе први пут је 

ушао 1207. године. Био је окупиран од стране Турака у средњем веку и Бугара током 

Првог и Другог светског рата. После Другог светског рата развија се као дрвни, 

металуршки и текстилни центар Србије. Град је познат по трубачким оркестрима, 

музици и као родно место Боре Станковића. Постоје многобројне институције и 

обележја са његовим именом: Позориште Бора Станковић, Библиотека Бора 

Станковић, а овде се одржавају и две важне манифестације: Борина недеља и Борини 

позоришни дани. 
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Слика бр.19 Град Врање 

 

Извор:http://www.serbia.com/wp-content/uploads/2015/07/vranje111.jpg 

 

Владичин Хан је општина у северо – западном делу Врањске котлине, на 

јужном излалзу из Грделичке клисуре. Једна од седам општина Пчињског управног 

округа. Граничи се са општином Лесковац на северу, општином Град Врање на југу и 

западу и општином Сурдулица на истоку. Обухвата површину од 366 km² и 51 

насељено место. Седиште општине је истоимено градско насеље које има веома 

повољан саобраћајни положај. Налази се на прометном путном правцу Београд – Ниш 

– Скопље – Солун, којим воде железничка пруга и ауто – пут. Становништво општине 

се претежно бави пољопривредом и сточарством. У самом граду од ндустријских 

објеката издваја се фабрика црепа и цигле “Балкан”, која производи за домаће и 

инострано тржиште, предузеће “Слога” из области дрвне индустрије, “Јужна Морава” – 

предузеће за прераду обојених метала, фабрика омотног папира, “Ханпласт” – 

производња пластичних маса, “Balcan Brick“ – индустрија грађевинског материјала. 

Општина располаже бројним природним и културним потенцијалима, а у функцији 

развоја туризма су и одређени смештајни и угоститељски капацитети. 

Општина Сурдулица обухвата територију у сливу реке Врле и део простране 

Власинске висоравни. У физичко – географском погледу обухвата регију Власине, док 

административно припада Пчињском округу. Граничи се са општином Црна Трава на 

северу, општинама Врање и Босилеград на југу, општином Владичин Хан на западу а 

на истоку је државна српско – бугарска граница. Овде се налази гранични прелаз 

Стразимировци. Површина општине је 628 km² и обухвата 41 насеље. Седиште 

општине је град Сурдулица. С обзиром на брдско – планински рељеф, доминантна 
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активност становништва је сточарство. Од укупне пољопривредне површине 84% чине 

пашњаци и ливаде, док остатак обухвата баште и оранице. Ливаде и пашњаци су 

распрострањени на високим планинама које окружују општину, док се на падинама и 

брежуљцима гаји повће и винова лоза. Изузетно велики потенцијал чине воде. 

Општина је позната по планинским изворима чисте и питке воде. Носиоци развоја 

општине су индустрија и енергетика. Поред четири власинске електране, индустријске 

капацитете чине: “Роса” – фабрика флаширане воде, “Мачкатица” – фабрика машина и 

ливница челика, “Вунизол”– фабрика минералне изолације, “Пети септембар” – 

фабрика аутоделова крагујевачке Заставе, “Симпо–Стил” – фабрика стилског 

намештаја, “Зидар“ – грађевинско привредно друштво и друга мала и средња 

предузећа. Општина располаже великим потенцијалима за развој туризма који до сада 

нису у довољној мери искоришћени. Туристичка понуда општине се заснива на 

рекреативном и излетничком туризму Власинског језера и у мањој мери на 

манифестационом и ђачком туризму Сурдулице и Власине.  

Босилеград је погранична општина у Пчињском округу уз бугарско – 

македонску границу. Граничи се са општином Сурдулица на северу, општином 

Трговиште на југозападу, општином Град Врање на западу, Републиком Македонијом 

на југу у дужини од 9 km, и Републиком Бугарском на истоку и југоистку у дужини од 

54 km. У физичко – географском погледу обухвата регију Крајишта. Обухвата 36 

сеоских насеља и урбани истоимени центар општине. Већинско становништво 

општине чине Бугари - 89%. Рељеф општине је брдско – планински, са надморском 

висином од 600-1900 m, па је овде главна активност становништва сточарство. Од 

пољопривредне производње посебно се издваја ратарска производња индустријског и 

сточног крмног биља и производња воћа. Носиоци привредног развоја општине су 

дрвна, прехрамбена и текстила предузећа. Најзаступљенији индустријски производи су 

намештај, полупроизводи од дрвета, техничка грађа, и конфекција (одевни предмети и 

веш.). Од индустријски предузећа издвајају се Д.О.О “Инак”, и “Храст” који се баве 

прерадом дрвета и производњом намештаја, ПЦ “Кобос”, СТПР ”Анитекс” СТПР 

“Нагард” из области текстилне индустрије. У области прерађивачке делатности врши 

се прерада и конзервирање воћа, поврћа и меса. Општина Босилеград располаже 

великим налазишима фосфата, олова и цинка. У будућности се очекује експлоатација 

ових лежишта, чиме би општина постигла значајан привредни развој. 
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Слика бр.20 Положај општина у Пчињском округу 

 

Извор:http://www.veeda.rs/region/pcinjski-okrug 

Општина Трговиште налази се на југу Србије. Граничи се са општином града 

Врања на северу,општином Бујановац на западу, општином Босилеград на истоку, и 

Републиком Македонијом на југу у дужини од 47 km. Обухвата површину од 370 km² и 

35 насељених места. Седиште општине је село Трговиште. Подручје општине је брдско 

– планинскок каратера, окружено планинама и висоравнима. Надморска висина креће 

се од 520 – 1828 m. Велики проценат земљишта је под шумама. Становништво се бави 

сточарством и сакупљањем шумских плодова и лековитог биља. Општина је једна од 

најнерразвијенијих у држави. Некадашњи погони Симпа, Јумка и Коштане данас су 

затворени. На овакво стање значајно је утицао и саобраћајно – географски положај 

регије. Она је удаљена од главних железничко – друмских саобраћајница а велики 

утицај имало је и осамостаљење Републике Македоније 1992. године. У овој регији 

нема граничних прелаза према суседној Републици. Општина располаже са 120 

милиона тона цементног лапорца, чија се ексопоатација одлаже због лоше саобраћајне 

инфраструктуре. На реци Пчињи предвђена је изградња више мањих електрана.  

Општина Бујановац je погранична општина на југу Србије. Припада 

Пчињском округу и граничи се са општином Врање на истоку, општином Трговиште 

на југоистоку, на југозападу са општином Прешево, општином Гњилане на западу и 

општином Косовска Каменица на северу. Јужна граница општине је државна граница 

са Републиком Македонијом на дужини од 13 km и два гранична прелаза Прохор 
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Пчињски и Чукарка. Територија општине захвата површину од 461 km² и 60 насељених 

места у којима живи 55% Албанаца и 35% Срба. Град Бујановац је административни, 

културни и политички центар општине. Налази се у близини друмских и железничких 

путева који воде од Београда до Атине и три међународна аеродрома у Нишу, 

Приштини и Скопљу. Рељеф општине је већином брдско – планински, док 

равничарских терена има у долинама река. Традицинална делатност становништа су 

пољопривреда и сточарство. У области пољопривреде највише се гаји поврће на 

отвореном и у пластеницима, а у области сточарства врши се производња и прерада 

млека и млечних производа. У општини постоје пољопривредне задруге које сарађују 

са великим супермаркетима у већим градовима. Локални привредни развој општине 

заснива се на малим и средњим предузећима. Општина је богата изворима минералне и 

термалне воде. У близини града налази се Бујановачка Бања чије се лековите воде, 

блато и гас користе у лечењу различитих обољења. Овде се налази и постројење за 

производњу паковане минералне воде “Хеба”. Од минералних ресурса издвајају се 

налазшта фелдспата и кварца и рудник антимона.  

Прешево је општина са истоименим седиштем на крајњем југу Србије. Граничи 

се са општином Бујановац на истоку и југоистоку и општином Гњилане на западу и 

Републиком Македонијом на југу. Површина општине је 246 km². Обухвата једно 

градско и 33 сеоских насеља. У њима живи 90% Албанског становништва. Од укупних 

земљишних површина 90% заузима пољопривредно земљиште. Становништво се бави 

пољопривредом која је екстензивног карактера. Обавља се на традиционалан начин и 

приноси су ниски. Највише се гаји пшеница, кукуруз и дуван. 
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Закључак 

 

Јужно Поморавље има велике потенцијале за свој будући привредни и 

друштвени развој. Рудно богатство, хидроенергетски потенцијали река, већ постојећа 

инфраструктура и људски ресурси су добра полазна основа за развој и јачање 

привредног сектора који би омогућио даљи развој. Неопходно је даље улагање у 

пољопривреду и сточарство и помоћ у извозу и пласману на инострано тржиште. 

 Повољан географски положај и добра саобраћајна повезаност, уз низ 

природних и антропогених мотива, чине ову регију привлачном како домаћим тако и 

страним туристима. Поред градског и бањског, у регији постоје потенцијали за развој 

различитих облика туризма: рекреативног, културног, сеоског и др. У новије време се 

доста улаже у развој планинског туризма, на високим планинама. Граде се неопходни 

објекти и капацитети, али се мање пажње обраћа на њихову промоцију и наступ на 

тржишту. Из тог разлога неопходна је међусобна сарадња како локалних тако и 

регионалних туристичких органнизација, како би се направила и пласирала интегрална 

туристичка онуда регије. Све већи значај у будућности имаће и сеоски туризам, који је 

за сада у почетном стадијуму развоја.  
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