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Сажетак: 

Рад садржи основне податке о општини Лебане, податке о физичко-географским и 

друштвено-географским карактеристикама ове општине.  

Урбанизација као процес представља трансформацију организације и уређења 

неког простора, пре свега градских средина и њихових окружења, али и руралног 

простора, где се на разне начине смањују разлике између града и села.  

Према Балетићу предмет демографије у ширем смислу представља проучавање 

бројности, природног распореда становништва, његовог природног и механичког 

кретања, свих промена у сфери структуре становништва, као и проучавање 

породице, домаћинства и насеља као демографских елемената. 

У раду су приказана демографска кретања у општини Лебане: број становника, 

структуре становништва, механичка кретања и начин на који те промене утичу на 

урбани развој Лебана. Као и мере које треба предузети да би се зауставило 

исељавање становништва из Лебана и како би се побољшао урбани развој.  

Кључне речи: демографија, урбанизација, становништво, насеља, миграције, 

привреда, просторни план. 
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1. Увод 

 

     Родопска Србија обухвата јужне и југоисточне делове планинско-котлинско-долинске 

Србије и у оквиру родопске Србије издвајамо Јужно Поморавље у ужем и Јужно 

Поморавље у ширем смислу. Јужно Поморавље у ширем смислу обухвата  долину Јужне 

Мораве и крајеве источно од ове реке, Власину и Крајиште као и крејеве западно од реке, 

Топлицу и Јабланицу. У оквиру те поделе општина Лебане припада Јабланици тј. 

Јабланичком округу и спада у ред недовољно развијених општина. 

     „Урбанизација представља процес који у одређеном простору мења заједничке 

активности и функције градова и села са једне, односно физичку (природну) структуру са 

друге стране, што, у суштини, значи да се урбанизација у најширем смислу може схватити 

као један од најкомплекснијих процеса у простору. “ (Кицошев С., Дунчић Д.; 2007) 

Термин урбанизација користи се од 1867. године, када га је шпански архитекта Серда први 

употребио у свом делу „Општа теорија урбанизације“. Основни покретачки фактори 

процеса урбанизације су: развој индустрије, развој услужних делатности, унапређење 

пољопривреде, смањење потреба за радном снагом на селу применом савремених 

агротехничких мера и др., а према величини територије урбанизација се може поделити на 

примарну и секундарну. „Под секундарном урбанизацијом подразумева се читав низ 

промена које у руралним срединама потискују аграрна обележја у корист урбаних, 

односно секундарна урбанизација је последица утицаја града и просторног ширења 

урбаних елемената у руралну средину, чиме се стварају нова урбанизована подручја.“ 

(Кицошев С., Дунчић Д.; 2007) 

     Демографија проучава величину становништва, његов састав, развој и опште 

карактеристике становништва. Назив демографија потиче од речи demos што значи народ 

и graphein што значи писати, описати. „Према Балетићу, предмет демографије у ширем 

смислу представља проучавање бројности, просторног распореда становништва, његовог 

природног и механичког кретања, свих промена у сфери структуре становништва, као и 

проучавање породице, домаћинства и  насеља као демографских елемената.“ (Кицошев С., 

Голубовић П.; 2004) 

     Општина Лебане припада микрорегији Топлица и Јабланица у оквиру субрегије Јужно 

Поморавље у ширем смислу, мезорегија је Јужна Србија и макрорегија планинско-

котлинско-долинска Србија. Општина обухвата делове који припадају горњем делу слива 

Јабланице и Лесковачкој котлини. Велики значај за географски положај Лебана има 

пролазак магистралног пута, долином реке Јабланице а то је пут Лесковац-Лебане-

Приштина.  

     Општина Лебане обухвата површину од 337 km², према попису из 2011. године имала 

је 20621 становника, са просечном густином насељености од 61 становник по km². 



- 7 - 
 

Становништво је насељено у 39 брдско-планинских и равничарских насеља, територија 

општине Лебане има изглед троугла, чија је основа на југу. Највеће насеље у општини и 

управно-административни центар је Лебане, као једино градско насеље, остала насеља 

припадају типу сеоских насеља. 

     Предмет овог рада јесте утицај демографских кретања на урбани развој Лебана. Према 

попису из 2011. године општина Лебане има 20621 становника, попис из 2002. године 

показује да је тада у Лебану живело 24918 становника, док је према попису из 1991. 

године било 27068 становника у овој општини. Опадање укупног броја становника  

указује нам на слабу развијеност општине па се Лебане сврстава  у ред недовољно 

развијених општина. Смањење укупног броја становника негативно се одражава и на 

урбани развој овог простора, пре свега на ширење урбаних елемената у сеоска насеља, па 

је пре свега у планинском делу Лебана присутна појава напуштених села или села са 

веома малим бројем становника.  

     Циљ овог рада је да се покаже како демографска кретања становништва утичу на 

урбани развој општине. У раду се прво приказују физичко-географске карактеристике 

општине Лебане, затим основне друштвено-географске карактеристике. Детаљно се 

приказују демографске карактеристике, број становника, структуре становништва, 

промене односно смањење становништва у Лебану током посматраног периода. На основу 

изнетих података на крају се износи закључак како кретања становништва утичу на 

укупан урбани развој ове општине и приказују се потенцијали којима Лебане располаже и 

који би били основа за даљи развој и спречавање великог исељавања становништва. 

Лебане располаже јако значајним природним, геоморфолошким, климатским, 

хидролошким потенцијалима значајним за развој неког простора. Томе треба додати и 

важност географског положаја, културно-историјске вредности као и велики значај 

очуване животне средине, чист ваздух што су главне предности овог простора. 

Потенцијале којима Лебане располаже треба искористити на прави начин и тако спречити 

исељавање становништва са овог простора, привући становништво кроз туристичку 

понуду подручја, такође треба подстаћи и трајно насељавање становништва у Лебане где 

постоје јако повољни али недовољно искоришћени услови за живот.   
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2. Географски положај и границе општине Лебане 

 

      Општина Лебане припада микрорегији Топлица и Јабланица у оквиру субрегије Јужно 

Поморавље у ширем смислу, мезорегија је Јужна Србија и макрорегија планинско-

котлинско-долинска Србија. (Марковић Ј., Павловић М.; 1995) 

    Лебане обухвата делове који припадају горњем делу слива Јабланице и Лесковачкој 

котлини и налази се на 41º45' северне  географске ширине и на 21º45' источне географске 

дужине. На истоку и југоистоку граничи се територијом општине Лесковац, на југу, 

југозападу и западу територијом општине Медвеђа и на северу територијом општине 

Бојник. Једним делом територије, у реону села Липовица, граничи се са Косовом и 

Метохијом у дужини од око 6 km. Општина Лебане има површину од 337 km², центар 

града је на надморској висини од 275,2 m, што је уједно и најнижа тачка у граду. 

Становништво је насељено у 39 брдско-планинских и равничарских насеља, а највеће 

насеље и управно-административно седиште општине је град Лебане.                

                    Сликa 1: Република Србија, територијална подела 

 

      

      

      

       

 

   

 

 

 

 

 

                  Извор: www.srbija.gov.rs  

http://www.srbija.gov.rs/
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     Територија општине Лебане има изглед равностраног троугла, са основом на југу и 

територија општине је издужена у правцу север-југ, од подножја планине Радан на 

северозападу до североисточних огранака планине Гољак на југу. Поред тога територија 

општине се пружа и долином реке Јабланице, правцем запад-исток. 

     Велики значај за повољност географског положаја општине Лебане има то што 

долином реке Јабланице пролази важан магистрални пут који спаја Косово са Јужним 

Поморављем, а то је магистрални пут Лесковац-Лебане-Приштина. Магистрални пут 

Лесковац-Лебане-Приштина се од Лесковца наставља у правцу Пирота и даље према 

Бугарској, а од Приштине преко Косовске Митровице спаја се са континенталним делом 

јадранске магистрале и тако спаја југоисточне делове наше земље са јадранским 

приморљем. 

                                                Сликa 2: Територија општине Лебане 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Извор: lb.os.sud.rs  

     Оно што је такође од велике важности за географски положај општине Лебане јесте и 

близина саобраћајница које спајају северне делове наше земље и Средњу Европу са 

јужним деловима и Егејским морем, а то је путни правац Београд-Ниш-Лесковац-Скопље-

Солун. Лебане је од ове моравско-вардарске, друмско-железничке магистрале удаљено 20 

km у правцу југозапада. Значајно за географски положај Лебана је мала удаљеност од 
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Ниша, 65 km, од Београда је удаљено 280 km, од Приштине 80 km и од Лесковца 21 km. 

Лебане је удаљеније од Новог Сада и Београда него од Скопља, Солуна и Софије. Од 

Скопља је удаљено 180 km, од Солуна 300 km, а од Софије је удаљено 260 km.  

 

3. Физичко-географске карактеристике општине Лебане 

 

     Када приказујемо физичко-географске карактеристике неког простора то се односи на 

геоморфолошке карактеристике, климу, хидролошке карактеристике, флору и фауну и 

земљиште датог простора.  

     Приликом приказивања физичко-географских карактеристика општине Лебане, Лебане 

посматрамо у склопу Јабланичког краја који представља део Јужног Поморавља у ширем 

смислу. Јабланички крај обухвата слив реке Јабланице, која је основна одлика овог 

простора и по којој је и сам крај добио назив. Јабланички крај је од осталих географских 

целина на територији наше земље одвојен планинама, тако на југу границу Јабланичког 

краја чини планина Гољак (1181 m), и ова планина представља границу овог краја и 

Косовског Поморавља; на југоистоку границу чинe планинe Кукавица (1441 m) и 

Пољаница, на северозападу је то планина Радан, док на западу границу овог краја чине 

врхови Мајдана. Морфолошки гледано Јабланички крај се дели на горњу и доњу 

Јабланицу и обухвата површину од 890  km².   

3.1. Геолошке карактеристике 

     У геолошком саставу територије општине Лебане доминирају кристаласти шкриљци 

старе српско-македонске масе као најстаријег копна на Балканском полуострву. Родопска 

или српско-македонска маса се као велико острво издигла из пространог океана Тетиса, 

покретима херцинске орогенезе у карбону и перму и представља иницијално, најстарије 

копно на Балканском полуострву. 

Поред кристаластих шкриљаца територија Лебана је изграђена и од неогених седимената и 

творевина Лецког андезитског комплекса.  

„Најзаступљенији су ситнозрни дволискунски гнајсеви, а ређе су заступљени крупнозрни 

окцасти, тракасти и други гнајсеви. Све ове стене се по изгледу доста разликују и показују 

узајамне прелазе из једне у другу врсту.” ( Јовић Г.; 2005) Осим гнајсева, кристаласти 

шкриљци, су представљени још и различитим врстама микашиста, кварцитима, 

мермерима и другим врстама стена.  

Млађи, неогени седименти су најзаступљенији у североисточном и југозападном делу 

територије општине Лебане. Неогени седименти су олигоцене, миоцене, плиоцене 
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старости као и квартарне наслаге које су доста распрострањене. Олигоцени седименти су 

представљени конгломератима, пешчарима, лапорцима, глинцима и другим стенама. У ту 

групу олигоцених седимената спадају још и вулканске бомбе, туфови, туфити и остали 

вулкански продукти. Миоцени и плиоцени седименти су интензивније заступљени у 

ободном делу Лесковачког басена и тај простор се пре свега састоји од шљунковитих, 

песковитих, глиновитих седимената и слабије су заступљени пешчари. Квартарне наслаге 

су најизраженије у долини реке Јабланице и ту доминирају шљунак, песак и глина. 

Доста мање распрострањење имају стене Лецког андезитског комплекса и оне су 

најзаступљеније у северозападном делу територије општине Лебане. Вулканска активност 

у терцијару условила је избацивање велике количине пирокластита који је прекрио 

кристаласте шкриљце западно од села Слишана. Близина вулканског центра Радан, 

Соколовица, Мркоњ условила је да су на територији општине Лебане присутне велике 

масе андезита као део андезитског масива који се протеже у сливу Гајтанске реке и 

изворишном делу Пусте реке па све до слива реке Косанице. За овај андезитски масив 

везано је и рударство у руднику Леце, близу Медвеђе. 

3.2. Геоморфолошке карактеристике 

     Јужна Србија у чијем саставу је и општина Лебане је родопска, изграђена од старих и 

прастарих стена, гнајсева и гранита. Родопска маса представља иницијално и најстарије 

копно на Балканском полуострву. Основу рељефа чини тектонски рељеф и представљен је 

громадним планинама и котлинама између њих. Громадне планине и котлине између њих 

настале су покретима херцинске орогенезе у карбону и перму као део старе Родопске масе 

која се као иницијално копно издигла из пространог океана Тетиса. Громадне планине и 

котлине су преиначене и додатно издизане и спуштане покретима алпске орогенезе у 

олигомиоцену. 

     У рељефу Јабланице у чијем је саставу и општина Лебане издвајају се два различита 

дела. Један је део Лесковачке котлине на истоку и североистоку, а други је брдско-

планински део на западу, југозападу и југу. Ова два дела се међусобно разликују по својим 

геолошким, морфолошким, климатским, хидролошким и биогеографским 

карактеристикама, а граница међу њима је јасно изражена. Управни и административни 

центар, град Лебане, формиран је на самом контакту ових двеју различитих морфолошких 

целина. 

     Јабланички крај, а самим тим и општина Лебане припада средишњој зони старих 

громадних планина и у олигомиоцену био је саставни део ерозионе Грделичке површи. У 

периоду када су набиране млађе веначне планине на територији наше земље и Балканског 

полуострва, родопска маса као резистентна, била је испресецана раседима. Тада је 

разломљена Грделичка површ и дошло је до тектонског спуштања дуж раседа појединих 

њених делова. На тај начин су настале Лесковачка и Пољаничка котлина. „У плиоцену 
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Лесковачка и Пољаничка котлина биле су преобраћене у језеро, које је са нишко-

алексиначким представљало јединствену водену површину. Она је била само крајњи 

огранак великог Панонског језера. Реке, које су се уливале у Лесковачко језеро и њихове 

притоке су денудационим материјалом затрпале централну језерску раван, где су се 

наталожиле моћне наслаге језерских седимената. После повлачења језера, реке су на 

централној језерској равни усецале речне долине и створиле велико речно проширење, 

Лесковачко поље.“ (Марковић Ј., Павловић М.; 1995) Лесковачка котлина је део 

композитне долине Јужне Мораве и пружа се у меридијанском правцу, дужине 50 km, а 

широка је 45 km. Ову котлину уоквирују средње високе планине, Радан, Гољак, Чемерник, 

Острозуб и Бабичка Гора. Дно Лесковачке котлине је прекривено језерским седиментима.  

Западни, југозападни и јужни део Јабланичког краја је планински. Планине овог простора 

припадају средишној зони громадних планина и највећа на овом простору је планина 

Кукавица на развођу између сливова Ветернице и Јужне Мораве. 

       Слика 3: Планина Радан                                      Слика 4: Планина Кукавица 

                          

        Извор: www.juznevesti.com                                   Извор: www.mojgradleskovac.com  

     Северозападно од Лебана простире се планина Радан, на развођу и граници косаничког, 

пусторечког и јабланичког слива. Радан планина је хорст, у основи изграђен од 

кристаластих шкриљаца, а највиши врх планине је Шопот на 1409 m надморске висине. У 

северозападном делу Радан планине наталожиле су се наслаге терцијарних еруптива, 

андезити и туфови. Огранци Радан планине спуштају се ка рекама Косаници и Топлици на 

северу, према Јабланици на југу и  на југоистику до долине Пусте реке. Биљни покривач 

ове планине представљен је травним и шумским формацијама, где доминирају лишћари и 

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

http://www.juznevesti.com/
http://www.mojgradleskovac.com/
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Радан планина је значајна и по томе што има јако повољан положај у односу на околна 

насеља и саобраћајнице. Пролазе магистрални путеви Прокупље-Приштина са северне 

стране планине и Лесковац-Приштина, преко Лебана и Медвеђе са јужне стране планине 

Радан. 

     Кроз шкриљце планине Радан пробиле су се андезитско-дацитске жице, као последица 

тога што је у терцијару у западном делу територије била заступљена интензивна 

вулканска активност. Као остатак вулканске активности истиче се Мркоњски вис, ова 

вулканска купа изграђена од трахитских стена налази се у изворишном делу реке 

Јабланице, код села Тулара. Последица вулканизма у сливу Јабланице је и појава 

термоминералних вода на раседним пукотинама у Сјаринској Бањи и у селу Туларе. 

                          Слика 5: Вулканска купа Мркоњски вис 

 

  

      

 

 

 

 

 

                         Извор: www.tomedvedja.org.rs 

     Територија општине Лебане  се простире на простору обе ове различите предеоне 

целине. Јужни део општине Лебане је планински и у том делу су највеће надморске 

висине на територији Лебана, а то су Радевачка чесма 1033 m и Веља глава на 1181 m. 

Западни обод Лесковачке котлине чине средње високе планине као и висови Тупалски вис 

са 921 m надморске висине, затим Бувачки вис 780 m, Девојачки камен 971 m итд.,  као и 

клисурасте долине, међу којима су значајније долине река Јабланице и Шуманке. Другу 

морфолошку целину у рељефу Јабланичког краја чини Лесковачка котлина, и то западни 

део ове котлине са Кременском косом и Ждегловским басеном. То је северни, односно 

североисточни део општине. У северном делу општине су и најниже надморске висине, а 

то је 246 m, на обали Јабланице код села Ћеновца. 

На прелазу између ове две различите предеоне целине су брежуљкасти терени који су 

испресецани долинама. 

http://www.tomedvedja.org.rs/
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3.3. Климатске карактеристике 

     „Клима је вишегодишњи режим типова времена одређеног места, неке територије као и 

целе Земљине површине.“ (Милосављевић М.; 1984) Општина Лебане има одлике 

умерено-континенталне климе (утицај од 600 m надморске висине до 1200 m надморске 

висине), са топлим и сувим летима и умерено хладним зимама. У планинском делу 

територије, на западу, југозападу и југу заступљена је субпланинска клима. За добијање 

података о температури ваздуха, падавинама, релативној влажности ваздуха, облачности, 

инсолацији и ветрова на територији Лебана користе се подаци добијени посматрањем у 

пет метеоролошких станица. Користе се подаци метеоролошке станице Лесковац која се 

налази на 228 m надморске висине, Лебане на 280 m, Сијаринска Бања која је на 456 m 

надморске висине, Липовица на 930 m и Кукавица на 1250 m надморске висине.  

      3.3.1. Температура ваздуха 

     Температура ваздуха је основни климатски елемент. На територији општине Лебане, 

средња годишња температура ваздуха износи 12,2 С⁰. Најхладнији месец је јануар, и у 

јануару се средња месечна температура ваздуха спушта нешто испод 0 С⁰. Најтоплији 

месец је јули, и у овом месецу средња годишња температура ваздуха износи 20 С⁰. Средња 

месечна температура ваздуха у августу износи 16 С⁰. Годишња амплитуда средње месечне 

температуре износи 20,6 С⁰.  

Табела 1: Минимална и максимална температура ваздуха у С⁰ и екстремне максималне и 

минималне температуре ваздуха у С⁰ за 2015. годину 

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

Максималне 5,9 8,5 11,4 17,8 24,8 26,7 32,6 32,8 26,5 18,1 14,4 6,3 

Минималне -3,3 -1,2 1,7 4,2 11,1 12,7 15,3 15,2 13,2 6,8 1,1 -1,4 

Екстремни 

максимум 
15,6 16,5 19,6 27,1 33,2 33,7 38,2 37,2 37,4 26,0 21,6 14,0 

Екстремни 

минимум 
-21 -9,3 -4,5 -3,0 5,0 8,1 8,3 11,1 6,9 0,1 -4,3 -10,0 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
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                              Табела 2: Средње годишње температуре ваздуха у Лебану у периоду од 

2000-2015. године 

 

                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                  Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

     Табела број 2 нам показује да се средња годишња температура ваздуха у периоду од 

2000. до 2005. године смањивала, па је тако 2000. године средња годишња температура 

ваздуха у општини Лебане била 12,2 С⁰, а пет година касније износила је 10,5 С⁰. У 

наредном периоду од 2005-2010. године средња годишња температура ваздуха је у 

порасту, тако да је 2010. године била 12,2 С⁰. У периоду од 2010-1015. године није било 

већих промена средње годишње температуре ваздуха, па је 2015. године средња годишња 

температура ваздуха била 12,2 С⁰, исто колико је било и 2010. године. 

    Апсолутна максимална температура ваздуха на станици Лесковац забележена је 17. 

августа 1952. године, и износила је 41,5 С⁰, док је апсолутна минимална температура на 

овој станици забележена 13. јануара 1969. године и износила је -18,6 С⁰. На станици 

Година Средња годишња t ваздуха у С⁰ 

2000 12,2 

2001 11,5 

2002 11,7 

2003 11,4 

2004 11,3 

2005 10,5 

2006 10,9 

2007 12,5 

2008 12,2 

2009 11,9 

2010 12,2 

2011 11,2 

2012 12,0 

2013 12,4 

2014 12,3 

2015 12,2 



- 16 - 
 

Кукавица апсолутни максимум забележен је 23. августа 1958. године и то 38,5 С⁰, а 

апсолутни минимум је на овој станици забележен 9. фебруара 1956. године и износио је -

21,5 С⁰. Максималне температуре су у јулу и августу, док су минималне температуре 

најчешће у јануару. 

    Просечни ваздушни притисак у општини Лебане износи 991,1 mb. 

     3.3.2. Влажност ваздуха 

     „Апсолутна влага представља тежину водене паре у грамима коју садржи 1 m³ ваздуха. 

Релативна влажност представља однос између апсолутне влаге ваздуха у одређеном 

тренутку и оне максималне могуће влажности коју би он имао на датој температури па да 

буде засићен.“ (Милосављевић М.; 1984) 

     Подаци о релативној влажности ваздуха за територију општине Лебане добијају се на 

основу осматрање која се врше на метеоролошким станицама Лесковац, Сијаринска Бања 

и Кукавица. Током године средње месечне вредности релативне влажности ваздуха крећу 

се у интервалу од 64-84 %. Највећа релативна влажност је у зимским месецима као 

последица ниских температура ваздуха. Најмање вредности релативне влажности су у 

августу као последица високих летњих температура. Нешто веће вредности релативне 

влажности ваздуха су у мају и јуну као последица веће количине падавина у тим 

месецима.   

     3.3.3. Облачност и инсолација 

     Облачност је климатски елемент који представља покривеност неба облацима и 

изражава се у десетинама или процентима покривености неба. На територији општине 

Лебане максимална средње месечна облачност је у децембру и износи 72 %, затим у 

јануару, фебруару и марту. Најмања средње месечна облачност је у јулу, августу и 

септембру. 

     Инсолација или трајање сунчевог сјаја. Годишње Лесковац па самим тим и Лебане 

имају 1937 часова сунчевог сјаја. У току године највећи број сати са трајањем сунчевог 

сјаја је у јулу и августу и то преко 300 сати, а најмањи у јануару и децембру са 59 сати. 

     „Под маглом се подразумева замућеност приземног слоја ваздуха, при којој је даљина 

видљивости смањена до 1 km, а проузрокована је кондензацијом водене паре и 

присуством сићушних водених капљица које лебде у ваздуху.“(Милосављевић М.; 1984) 

На територији општине Лебане магла се јавља током читаве године али је чешћа појава у 

зимском делу године, најчешће у децембру и новембру. Просечно у току године Лебане 

има 34 дана са маглом. 

 



- 17 - 
 

     3.3.4. Падавине 

    „Падавине сачињавају сви облици кондензоване водене паре у течном или чврстом 

стању који доспевају на земљу из ваздуха. Киша, снег, крупа, суградица, град и љутина су 

облици падавина који доспевају на тле из висине, те се заједничким именом називају 

високе падавине. Роса, слана, иње и поледица су облици падавина који се образују на 

самој земљиној површини, па се називају ниске падавине.“ (Милосављевић М.; 1984) 

     Висина падавина на територији општине Лебане није равномерно распоређена. Подаци 

се добијају на кишомерним станицама Лебане и Липовица. Најмања количина падавина 

током године је у равничарском делу општине Лебане, и то око 600 mm годишње. Брдско 

планински делови општине добијају већу количину падавина током године, изнад 700 mm 

годишње. У самом Лебану, у просеку годишње падне око 702 mm. На основу изнетих 

података види се да плувиометријски режим зависи од надморске висине. Тако у селу 

Поповце годишње падне око 750 mm падавина, а у селу Клајић око 1000 mm падавина 

годишње. Највећу количину падавина примају југозападни и јужни планински предели 

општине, у овом делу општине годишње се излучи изнад 1048 mm талога годишње. 

                                          Табела 3: Годишња количина падавина у општини Лебане у 

периоду од 2000-2015. године  

Година Количина падавина у mm 

2000 424,8 

2001 636,6 

2002 705,7 

2003 582,2 

2004 718,3 

2005 760,5 

2006 720,5 

2007 696,5 

2008 572,8 

2009 822,9 

2010 751,5 

2011 405,1 

2012 613,2 

2013 575,9 

2014 899,2 

2015 700,5 

                                           Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

     Максимум падавина је у мају и јуну, то су два најкишовитија месеца. Главни минимум 

падавина у Лебану је у августу или у септембру. Секундарни максимум падавина је у 

новембру, док је секундарни минимум падавина у фебруару и јануару. Тако да су на 

територији општине Лебане заступљена два типа плувиометријских режима и то 



- 18 - 
 

континентални са максимумом падавина у мају или јуну, и медитерански са максимумом 

падавина у новембру и децембру. Најсувље годишње доба у Лебану је лето, када у 

просеку падне око 176 mm падавина. Сува и топла лета су главна одлика овог простора и 

већег дела слива Јужне Мораве.  

     Појава првог снега на територији Лебана зависи од надморске висине, тако се први 

дани са снегом прво  јављају у планинском делу, и то најчешће у новембру и ређе у 

октобру. У равничарском делу први дани са снегом су у новембру и ређе у децембру. 

Последњи дани са снегом су у марту, ређе у фебруару и априлу. Снежни покривач се у 

Лебану задржава 17 до 78 дана. 

     3.3.5. Ветрови 

     На територији општине Лебане најчешће дувају ветрови из северног правца и то пре 

свега у зимском делу године. Главни разлог звог чега преовладавају ветрови из овог 

правца јесте отвореност Лесковачке котлине према северу и струјање ваздуха дуж Јужне 

Мораве. Поред северног значајан је и јужни ветар који дува у пролеће и делује повољно на 

развој вегетације. Јављају се и тишине, тј., дани без ветра и у току године је 160 таквих 

дана. Највеће средње брзине ветра су из север-северозападног правца 3,5 m/s, а најмање из 

североисточног правца 1 m/s. Највећа средња брзина ветра се јавља у марту и износи 1,2 

m/s.  

3.4. Хидролошке карактеристике 

     Главни и највећи површински водоток на територији општине Лебане је река Јабланица 

са својим притокама. Река Јабланица настаје спајањем Големобањске и Туларске реке које 

се формирају на падинама планине Гољак, а састају се код села Маћедонци. Од састава 

изворишних кракова до уливања у Јужну Мораву код села Печењевце дужина Јабланице 

износи 84,5 km. Од изворишта до Лебана, на дужини од 29,3 km, Јабланица тече кроз 

планински предео и у том делу има композитну долину јер се смењују узани делови речне 

долине са мањим ерозивним проширењима. Ток Јабланице кроз планински предео често 

меандрира. По изласку из Лебана, на дужини од 46 km, Јабланица добија све одлике 

равничарске реке и тече кроз широку и плитку долину, усечену у меке стене.  

     Укупан пад Јабланице је 642 m, а просечан пад је 6,7 %. Највећи пад Јабланица има у 

планинском делу, 570 m, а знатно мањи пад је у равничарском делу и то 72 m.  

     Највеће притоке Јабланице су Гајтанска река и Лепаштица са леве и Шуманска река са 

десне стране.  

     Речну мрежу општине Лебане, осим Јабланице, чини и слив Шуманске реке. Шуманска 

река или Шуманка је десна и најдужа притока Јабланице. Ова река настаје спајањем више 

потока код села Дрводеља. Након спајања потока ова река тече на север, затим, у луку 
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окреће свој ток према југу. Када прими Радевску и Горњу (Клајићку) реку, поново тече у 

правцу севера и тај правац задржава све до ушћа у Јабланицу код Лебана. Шуманска река 

је дугачка 34,5 km, а просечна густина њене речне мреже највећа је у сливу Јабланице и 

износи 1681 m/km².  

    Слика 6: Ток Јабланице кроз Лебане              Слика 7: Ушће Шуманке у Јабланицу 

                         

                                                   Извор: https/static.juznasrbija.info     

     Праћење водостаја на Јабланици врши се на водомерној станици Печењевац. 

Максимални водостаји на Јабланици јављају се у марту као последица пролећних киша и 

отапања снега у том делу године. У априлу се високи водостаји јављају као последица 

веће количине падавина. Водостај на Јабланици почиње да опада од маја, да би 

минимални водостаји били у августу и септембру. Август и септембар су месеци када 

Јабланица пресуши. Водостај опет расте од октобра, услед повећане количине падавина. У 

месецима у којима Јабланица не пресушује постоје знатна колебања водостаја. У 

посматраном периоду од 20 година највеће амплитуде водостаја јавиле су се у фебруару, 

марту и мају.      

Просечни годишњи протицај Јабланице је 5,8 m³/s, на њеном ушћу у Јужну Мораву. 

Максимални средње месечни протицај јавља се у марту као последица отапања снега, а 

високи протицаји у априлу и мају настају услед пролећних киша. Минимални средње 

месечни протицаји јављају се у августу и септембру, услед малих количина падавина и 

великог испаравања у току лета. Највећи протицај на Јабланици забележен је 18. фебруара 

1963. године при водостају од 270 cm. Настао је услед наглог отапања снежног покривача 

који се образовао јануара 1963. године. Исте године у лето Јабланица је пресушила. Ово је 

и пример који нам показује колика су колебања протицаја на Јабланици.  

Велике воде на Јабланици се јављају и као последица великог крчења шума у њеном 

сливу, пре свега у сливу Шуманске реке, где је крчење шума интензивно и данас. Стрми 
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нагиби топографске површине, велика рашчлањености и обешумљености терена, доводе 

до веома брзог сливање атмосферске воде у речно корито у планинском делу слива 

Јабланице и Шуманске реке, и то како после отапања снега тако и у време великих киша. 

Овакав начин брзог сливања атмосферске воде изазива нагли пораст водостаја и доводи до 

поплава. 

Међутим, много чешћа појава на Јабланици су мале воде. Мале воде се јављају у јесен и 

лето као последица великог испаравања и малих количина падавина. Ниво воде на 

Јабланици почиње да опада од јуна и током лета Јабланица пресуши. У августу и 

септембру Јабланица је без воде, а веома често без воде је и у октобру па појединих 

година чак и у новембру. Према неким посматрањима дошло се до закључка да у периоду 

од 3 године, Јабланица пресушује 2 године, тако да се ова река сврстава у највеће сушице 

на територији наше земље. Поред мале количине падавина и великог испаравања током 

летњих месеци, као последице малих вода реке Јабланице истиче се и утицај човека, 

тачније превелико крчење шуме у сливу горњег и средњег тока Јабланице, али и 

Шуманске реке, као и прекомерно коришћење воде ових река за наводњавање обрадивих 

површина.  

     Температура речне воде зависи од температуре ваздуха. У летњим месецима када се 

смањи протицај реке, а услед високих температура ваздуха долази до великог загревања 

речне воде и до великог испаравања. Зими са опадањем температуре ваздуха опада и 

температура воде и уколико се температура нижа од 0 С⁰ задржи неколико дана, на реци 

се ствара лед. Лед се на Јабланици углавном јавља у фебруару. 

     Ерозија земљишта у сливу Јабланице и Шуманске реке је веома интензивна. Ерозијом 

се ствара велика количина растреситог материјала, који поред стрмих нагиба и 

обешумљености терена у сливу брзо доспева у речна корита и као суспендовани и вучени 

нанос Јабланица овај материјала таложи на свом ушћу у Јужну Мораву. Највећом 

количином суспендованог наноса Јабланица располаже зими, у марту и фебруару, јер је 

тада велико површинско отицање и највећи протицај на реци. Највећом количином 

суспендованог наноса река располаже у периоду отапања снега и велике количине 

падавина. Тако да се највеће количине наноса на Јабланици јављају у фебруару, марту, 

мају, јуну, новембру и децембру. Малим количинама наноса река располаже периоду када 

је и најмањи протицај на реци и то у јуну, августу, септембру и октобру. 

     Основни чинилац који утиче на интензиван процес ерозије у сливу реке Јабланице јесте 

велико уништавање шумског покривача. Шуме смањују ерозију, јер се на лишћу задржава 

део падавина, а са друге стране опало лишће учествује у стварању хумуса у земљишту, 

који пак има способност да упија атмосферску воду па се на тај начин смањује 

површинско отицање. Други чинилац који утиче на процес ерозије је геолошки састав 

планинског дела територије општине Лебане. Планински део је изграђен од кристаластих 
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шкриљаца који су пуни пукотина и подложни распадању. Распадањем шкриљаца формира 

се слој смеђе, врло песковите иловаче коју вода лако спира и односи.  

Слив Јабланице има око 50 бујичарских токова. Највећи бујичарски токови су Шуманска и 

Бањска река. Као главне последице бујичарских токова јављају се поплаве, одношење 

велике количине плодног земљишта, засипање њива стерилним наносом и испирање 

храњивих састојака из земљишта. 

Низводно од Лебана због малог пада, плитког и нестабилног корита, у периоду када су 

велике воде на Јабланици, долази до њиховог изливања и плављења обрадивих површина. 

Највећа поплава Јабланице била је 6. и 7. јуна 1976. године. Током ове поплаве Јабланица 

и Шуманска река су нанеле велику штету Лебану. У самом Лебану висина воде износила 

је 1 до 2,5 m. Поплавом је било захваћено 1432 домаћинстава са укупно 6548 становника. 

Поплава је штету нанела и индустријским и трговинским предузећима, као и 

пољопривреди јер је уништено плодно земљиште. После поплаве као главно решење 

истакло се подизање насипа, па су насипи на Јабланици пробијени у Лебану, Малом 

Војловцу и Цекавици. 

     Као главни загађивачи Јабланице издвајају се становништво, пољопривреда, отпадне 

воде, канализација итд. Јабланица се сврстава у III класу квалитета воде, а њене притоке 

припадају II класи. 

3.5. Педолошки састав 

     „Земљиште представља растресит, површински фертилни слој литосфере у коме су, 

створени услови за живот биљака, из којег се оне снабдевају минералним материјама и 

водом.“ (Кицовић Д., Јакшић П.; 2012) 

     На територији општине Лебане заступљен је већи број типова земљишта с обзиром да 

је геолошки састав тла разноврстан, кристаласти шкриљци, неогени седименти, квартарне 

наслаге, вулкански продукти. 

Заступљена су алувијална земљишта, која су распрострањена дуж реке Јабланице и у 

једном уском појасу који захвата атаре села Пертате, Бошњаце, Врановце, Мало и Велико 

Војловце, Лугаре, Ждеглово, Шилово и делове Лебана. Земљиште овог типа настало је 

таложењем материјала који реке наносе када су велике воде и остављају за собом.  

Делувијум је земљиште које је настало спирањем материјала са виших планинских терена, 

под утицајем падавина и таложењем на самим нагибима у подножју брда и планина. Овај 

тип земљишта је распрострањен у јужном делу Лебана. 

Гајњаче су тип земљишта који је образован под утицајем шума и то пре свега храста, 

граба, јасена и других врста дрвећа. На територији општине Лебане гајњача је заступљена 
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у више реона и захватају већи део земљишних површина. Гајњаче се у Лебану јављају у 

три варијетета:  

     -скелетоидна гајњача је заступљена од села Нове Тополе преко Голог Рида,  простире 

све до Лебана и једног мањег дела у атарима села Кривача, Шилово и Радиновац;  

     -чиста гајњача се јавља у атарима села: Бачевина, Лалиновац и Слишане; 

     -гајњача у оподзољавању је распрострањена на мањим површинама у Новој Тополи и 

атару села Клајић. 

Подзоли су заступљени на брдско-планинским теренима следећих села: Радевце, Клајић, 

Бувце и Пороштица. Матичну стену, на којој су образовани подзоли, чини микашист. Ово 

земљиште је песковито, а проценат глине се креће од 15 до 64 %. Мали је проценат хумуса 

у земљишту и креће се од 1,58 до 2,61 %. Ово земљиште је погодно за гајење кромпира, 

ражи, оваса и јечма.   

                                     Слика 8: Село Клајић 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Извор: https//static.juznasrbija.info 

3.6. Биљни и животињски свет 

     Некада је на територији општине Лебане велика површина била под шумама. Током 20. 

века човек је започео интензивно крчење шуме на овом простору. Крчење шума на 

територији општине Лебане вршено је у три периода. Прво интензивније крчење шума у 

Лебану било је у периоду од 1912-1928. године. Други период крчења шума почео је око  

1930. године и трајао до 1935. године. Трећи период интензивног крчења шума био је за 

време Другог светског рата, и тада су окупатори секли шуме у најприступачнијим 

деловима територије. После Другог светског рата предузете су мере како би се смањило 

крчење шума, међутим стање се није много променило, па се на територији општине 

Лебане шуме и данас интензивно крче.  
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Шуме су у општини Лебане највише распрострањене у планинском делу. Највише су 

заступљене листопадне шуме, где доминирају храст, цер, граб, леска и липа. Храст успева 

на висини до 700 m. На јужним, присојним странама планина успева храст китњак и то до 

висине од 900 m. Поред храста значајна је и буква, у појасу од 700-900 m висине. 

Четинари су слабије заступљени, нису самоникли, већ их је човек засадио. Шуме су добро 

очуване у атарима села Радевце, Дрводељ и Липовица, зато што су то највиши предели у 

општини који су слабо повезани саобраћајним комуникацијама, па су неприступачни. 

Шуме се смењују са ораничним површинама, са ливадама, пашњацима и воћњацима. 

У приземном делу у шумама распрострањене су разне врсте папрати, затим дивље 

љубичице, ружа, дивље јагоде, маховине идр. Поред тога заступљен је и велики број 

јестивих и отровних печурака. Од јестивих печурака, најзаступљеније су вргањ, 

шампињон, јајчара, лисичарка идр.  

На ливадама и пашњацима преовладава детелина али су заступљене и друге врсте трава. 

Веома је распрострањено и лековито биље и то највише мајчина душица, горски чај, 

кантарион, камилица, бела хајдучица и друге врсте трава.     

    Слика 9: Храстова шума                                       Слика 10: Атар села Рафуна 

                                                   Извор: img.goglasi.com  

     Територију општине Лебане насељава и више врста животиња. Од дивљачи 

најзаступљенији је зец. У планинском делу општине живе лисице, вукови, дивље свиње, 

јелени и срне, затим ласице, кунице, веверице, јазавац и твор.  

Од птица има врабаца, чавки, врана, гаврана, фазана, јаребица, препелица, дрозд, чворак, 

детлић, славуј и соко. Од селица присутне су роде, ласте и кукавице. Има и гмизаваца. 

Јабланица и Шуманска река су сиромашне рибом, у планинском делу тока ових река има 

мрене, клена, кркуше, других врста риба у овим рекама нема. 
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4. Друштвено-географске карактеристике општине Лебане 

 

     Друштвено-географске карактеристике негог простора односе се на приказивање 

становништва које ту живи, привредне карактеристике датог подручја и насеља.  

4.1. Порекло становништва у општини Лебане 

     На основу археолошких налазишта зна се да је Јабланички крај, па самим тим и 

општина Лебане одавно насељен, а томе су допринели повољан географски положај и 

велики значај природних вредности овог простора. 

     Територија општине Лебане, била је насељена још у периоду праисторије. О старијем 

каменом добу-палеолиту, и о средњем каменом добу-мезолиту нема података, али постоје 

подаци да је овај простор био насељен у млађем каменом добу или неолиту. „Млађе 

камено доба (неолит) обухвата период од 5500-3200. година пре нове ере. Ова култура на 

територији Србије подељена је на четири развојне етапе: старији неолит (култура 

Простарчево), око 5300-4800. године пре нове ере; средњи неолит (култура Старчево), 

од 4800-4400. године пре нове ере; млађи неолит (култура Винча-Тордош) око 4400-3800. 

године пре нове ере и финални неолит (култура Винча-Плочник) око 3800-3200. године 

пре нове ере.“ (Павловић М.; 1998) Трагова винчанске културе млађег и финалног неолита 

има на неколико локалитета у околини Лебана и то у Бојнику,  Лапотинцу, Ђинђуши, 

Придворици и Стубли.  

     „Римљани припадају античком народу који је живео на Апенинском полуострву. 

Велико Римско царство је 395. године нове ере подељено на западно (Римско) и источно 

(Византијско), које се одржало све до 1453. године. Западно Римско царство је срушено 

476. године нове ере. Византија је на врхунцу своје моћи била у доба цара Јустинијана 

(527-565). Из периода владавине цара Јустинијана потиче и град Justiniana Prima тј. 

Царичин Град у околини Лебана.“(Павловић М.; 1998)  Када су Римљани освојили простор 

Јабланице ту су живели Дарданци, познати сточари. Римљани су Дарданце покорили у I 

веку пре нове ере и овај простор су припојили римској држави. Од 86. године нове ере, 

овај крај је ушао у састав провинције Горња Мезија. На територији општине Лебане и у 

непосредној околини трагова римских утврђења има у неколико насеља и то: Поповце, 

Радиновац, Рујковац, Равна Бања, Леце и Газдаре.  

     Најзначајније археолошко налазиште из Римског периода јесте Царичин Град. Царичин 

Град је из раног византијског периода, овај град је подигао цар Јустинијан у VI веку, 7 km 

северозападно од Лебана, на развођу сливова Јабланице и Пусте реке, на површини од 

42000 m². Царичин Град лежи на благим падинама које се спуштају од планине Радан ка 

Лесковачкој котлини. „Град је смештен на месту ван главних путних токова. Ово је један 

од основних разлога што су се тек крајем XIX века појавиле прве вести о значајним 
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остацима града изгубљеног у долини Пусте реке, на тромеђи између Бојника, Медвеђе и 

Лебана. Рушевине је први описао Мита Ракић 1880. године у листу Отаџбина.“ (Баван Б.; 

2006)  

   Слика 11: Царичин Град                                      Слика 12: Царичин Град 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извор: www.politika.rs  

     Царичин Град је грађен за време цара Јустинијана, у његовом родном крају. Грађен је 

почетком VI века, а пуни процват доживео је тридесетих до педесетих година VI века.  

     „Утврђено насеље на Царичином Граду, дужине преко 500 m, подигнуто је на 

издуженој и узвишеној греди коју са источне стране уоквирује Царичинска, а са западне 

Свињаричка река. Урбано језгро сачињено је од три целине Акропоља, Горњег и Доњег 

града, на које се надовезују широко подграђе и споменици у ближој и даљој околини.“ 

(Баван Б.; 2006)  

 На северном завршетку греде налази се Акропољ, неправилног полигоналног облика. 

Испод Акропоља, на благим падинама које се у луку спуштају ка истоку, северу и југу, 

лежи Горњи град. На јужни део Горњег града, наслања се Доњи град. На обалама река 

изван утврђења биле су смештене занатске радионице, а на Царичинској речици налазила 

се брана-мост. „Мрежу одбране града чиниле су три фортификације: на истоку 

осматрачница на локалитету Кулиште-Језеро, на северу утврђење код Сакицол и на 

југозападу Горње Градиште. Ужи простор града, брањен моћним каменим бедемима, био 

је величине око 10 h, док је подграђе заузимало знатно већу површину. Градском ареалу 

припадао је и занатски центар смештен у подножју града, на обалама река. Према 

урбанистичкој шеми, са Акропољем, централним тргом и низом улица, Царичин Град је 

представљао тип насеља насталог по узору на источне градове.“ (Баван Б.; 2006)  

 

http://www.politika.rs/
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   Слика 13: Акропољ, епископска базилика      Слика 14:  Акропољ, епископска базилика 

                                                                                                                                        

   Извор:www.b92.net  

     Вишедеценијска истраживања Царичиног Града пружају прилику стручњацима и 

народу да сагледају потпуну слику града, која се стално допуњује захваљујући новим 

истраживањима. Царичин Град представља најзначајнији археолошки локалитет на 

територији наше земље за упознавање палеовизантијске археологије и културе, пошто је 

град створен ex nihil, и трајао је око 80 година. Царичин Град у VII веку, насељавају 

Словени, а живот у граду се касније гаси вероватно због пожара и несташице воде, па је 

Царичин Град био потпуно напуштен све до доба Стефана Немање. Унутар зидина 

Царичиног Града откривен је велики број цркава, базилика, аквадукт, водовод, велики 

број терми како у граду тако и изван њега, новац, накит, украси, делови одеће, оружје и 

други предмети. 

     Нема података о насељености простора општине Лебане од средине VII века до 

Стефана Немање. Српски жупан Стефан Немања је 1165. године, добио од цара Манојла 

Комнена на поклон Дубочицу, чији је центар био данашњи Лесковац. Тако је територија 

општине Лебане ушла у састав немањићке Србије, чије је седиште било у Белим Црквама 

(садашња Куршумлија). Тако су сва насеља у опшини Лебане основана и насељена у 

време развоја средњовековне српске државе. Велики значај за насељавање овог простора 

тада имала је близина Новог Брда  на Косову и саобраћајнице које су водиле кроз 

Јабланицу тј. од Новог Брда преко Сијаринске Бање, Медвеђе и Лебана до Лесковца. Један 

од значајних објеката који сведочи о средњовековној насељености општине Лебане, јесте 

средњовековна црква, Тумарачка црква у селу Рафуна, па је и село у том периоду носило 

назив Тумарце, касније је име промењено у Рафуна. Тако је Јабланички крај, и територија 

општине Лебане била у састав средњовековне државе све до 1455. године, када овај 

простор освајају Турци. Турци су 1454. године напали Дубочицу, отпор Турцима пружио 

http://www.b92.net/
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је војвода Никола Скобаљић, који је поразио турску војску у Сијаринској Бањи. Дубочица 

је коначно пала под Турску власт 1455. године. У том периоду турске владавине, основна 

привредна грана на овом простору била је пољопривреда, гајиле су се житарице пшеница, 

јечам, раж, зоб,  просо, поред тога и винова лоза, поврће, индустријско биље и бостан. 

Било је развијено још и сточарство, као и пчеларство. 

Први пописи који су рађени за територију општине Лебане бележили су само хришћанско 

становништво које је насељавало ове просторе. Поред хришћана у том периоду био је и 

велики број муслиманских породица.  

Када су Турци освојили простор Јабланице, ова област била је густо насељена и 

привредно добро развијена. За време турске владавине привредни развој полако замире, 

смањује се број становника, а земљиште све више бива покривено шумом. Велика сеобе 

Срба под Арсенијем Чарнојевићем захватила је и ове крајеве, тако да су они били скоро 

испражњени. После велике сеобе Срба у Јабланицу долази до јаке најезде Арнаута 

досељених из северне Албаније. 

     Након Српско-турског рата 1877/78. године дошло је до ослобођења Јабланице. Тако је 

након ослобођења општина Лебане ушла у састав Кнежевине Србије. Миграционе струје 

које су населиле Јабланицу након ослобођења кренуле су из Полога, Косова и Метохије, 

врањске котлине, Пчиње, Криве Реке, Власине, Заплања, Црне Горе и Херцеговине. 

Миграциона струја која је кренула из Црне Горе и Херцеговине населила је територију 

општине Медвеђа, док је општину Лебане населило становништво из Криве Реке, 

Изморника, Врањске котлине, долине Пчиње, Крајишта, Власине и Заплања. 

 Године 1880. формиран је Јабланички срез од следећих шест општина: лебанска, 

бошњачка, бувска, бојничка, житнопоточка и ивањска, са седиштем у Лебану. Након 

ослобођења од Турака, староседеоци нису имали право власништва над земљом коју су 

обрађивали. Земљу су морали да отплате бившим господарима. Досељеници који су 

насељавали територију општине Лебане после 1889. године морали су да исплаћују земљу 

путем пореза у року до 10 година. Поред тога дуго запуштена земља тешко се обрађивала, 

док су средства за обраду била примитивна и оскудна. У планинском делу територије 

досељеницима и староседеоцима велики проблем након ослобођења представљали су 

упади Арнаута са Косова. Арнаути су отимали стоку, а често је долазило до сукоба и 

крвопролића. 
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                            Табела 4: Број становника у насељима општине Лебане према попису из 

1879. године 

Насеље Број становника 

Бошњаце 591 

Пертате 469 

Ћеновац 170 

Тогочевце 390 

Цекавица 232 

Пусто Војловце 62 

Врановце 133 

Велико Војиловце 181 

Лугаре 149 

Ждеглово 168 

Коњино 193 

Лебане 183 

Шумане 507 

Шилово 321 

Гегља 90 

Штулац 109 

Прекопчелица 203 

Кривача 19 

Радиновац 45 

Гргуровце 153 

Поповце 77 

Слишане 348 

                         Извор: www.lebaneculture.com, историјски архив Лесковац 

 

     Живот у Јабланичком крају полако почиње да се побољшава, долази до развоја 

пољопривреде, а затим велики значај добија и занатство. Почиње да се развија и трговина 

и то прво у Лебану а затим и у осталим насељима ове општине. Привредном јачању 

Лебана после ослобађања од турске власти допринела је изградња нових путева. 

Најзначајнији био је пут који је водио долином реке Јабланице од Лебана према Медвеђи 

и Тулару, а касније је изграђен и пут према Бојнику. На територији општине Лебане за 

време владавине Турака није било ниједне школе. После ослобођења прва школа је 

отворена у селу Бошњаце 1882. године, затим у Лебану 1887. године, па у Слишану, 

Клајићу и Прекопчелици 1910. године. 

Развој и насељавање Лебана и читавог Јабланичког краја прекинуо је Први светски рат. 

Рат је нанео велику штету и губитке. Након ослобођења почиње поново постепени развој 

ових крајева. Развијају се земљорадња, сточарство, воћарство и виноградарство, затим 

сточарство, шумарство и воденичарство у планинском делу општине. Спорије су се 

развијали трговина, занатство и угоститељство.  

http://www.lebaneculture.com/
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     Име Лебане, као и имена неких села у овој општини, везано је за легенду о царици и 

свињару, који пошто је довео воду у Царичин Град постаје њен муж. Свињар је живео у 

подножју Царичиног Града па је то село добило назив Свињарица. Царева се кћи заљуби у 

свињара, али цар није хтео да испуни обећање и да да кћер свињару, већ је послао војводу 

да убије свињара. Царица и свињар су побегли изван царских зидина. На једном месту 

коњу на коме су бежали испадне потковица тј. штула, па то село доби назив Штулац. 

Бежали су даље, па место на коме се коњ поче гегати доби назив Гегља. Када су стигли до 

места где се данас налази Лебане, сустигла их је глад. Они су од становника затражили 

хлеб. Мештани су вртећи главом одговарали леба не, леба не, па отуда и назив Лебане. 

Наставили су бежање, на једном месту им од умора паде коњ, па од мештана затражише 

да им се одседлају два добра коња. Знајући да оне који помогну бегунцима чека тешка 

освета мештани су одговарали, коњи-не, коњи-не и то место доби назив Коњино. Недалеко 

одатле, сустигла их је потера, војвода замахну сабљом и свињару оде (жде) глава и то 

место доби назив Ждеглово. Ова легенда није потврдила своју истинитост. Турски пописи 

бележили су идентична имена насељима. Па на основу тога имамо да Хлебан, је словенски 

израз који означава оног хлебом даног тј. родног. Лебане је насеље словенског порекла, 

основали су га Срби и дали му име Хлебане-Лебане, с обзиром да се налазило у тада врло 

развијеном житородном реону. 

4.2. Број становника, густина насељености и структуре становништва 

     „Број становника представља скуп људи који живи и ради на једном одређеном 

простору и који се током времена мења у квантитативном смислу.“(Кицошев С., 

Голубовић П.; 2004) 

     Општина Лебане има ниску густину насељености, негативне демографске тенденције, 

неразвијену инфраструктуру и високе стопе руралног сиромаштва и незапослености.  

     Према подацима пописа из 2011. године на територији општине Лебане живело је 

22000 становника. Просечна густина насељености према овом попису износила је 61 

становник на km². Према попису из 2002. године у општини Лебане живело је 24918 

становника, а према попису из 1991. године тај број је био 27068 становника. На основу 

података из ових пописних периода долази се до закључка да је на територији општине 

Лебане број становника у опадању. Тако се у периоду од 1991-2002. године број 

становника смањио за 2150 становника, док се у наредном периоду од 2002-2011. године 

број становника смањио за 2918 становника. 
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      Табела 5: Број становника у општини Лебане у пописним периодима од 1948-2011. 

године 

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број 

становника 
26290 28062 27579 28228 27836 27068 24918 22000 

       Извор: Становништво, упоредни преглед броја становника од 1948-2011. године; 

Републички завод за статистику, Београд, мај 2011. године 

     На основу података из табеле број 5 изводи се закључак да је на територији општине 

Лебане у периоду од 1948-1953. године дошло до повећања броја становника и то за 

укупно 1772 становника. У периоду од 1971-1981. године дошло је до укупног смањења од 

392 становника. Смањење укупног броја становника у општини Лебане било је и у 

периоду од 1981-1991. године и то укупно 768 становника. Смањење укупног броја 

становника наставило се и у наредном периоду, с тим да је укупно смањење броја 

становника било доста веће него у претходно посматраном периоду. У периоду од 1991-

2002. године, број становника се смањио за 2150 становника, док је у периоду од 2002-

2011. године тај број био 2918 становника. Према подацима Републичког завода за 

статистику објављених у публикацији Општине и региони у Републици Србији на 

територији општине Лебане  2015. године живело је 20621 становник. 

             Табела 6: Број становника у насељима општине Лебане у пописним периодима од 

1948-2011. године  

Насеље 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Бачевина 478 485 473 454 390 311 214 138 

Бошњаце 1517 1601 1691 1769 1819 1853 1629 1550 

Бувце 539 571 508 343 247 158 109 72 

Велико 

Војловце 
438 452 458 440 425 375 358 307 

Гегља 663 686 635 601 474 378 264 220 

Голи Рид 158 162 134 151 136 80 57 42 

Горње 

Врановце 
620 665 597 488 377 274 207 149 

Гргуровце 1010 1077 920 823 645 538 420 331 

Доње 

Врановце 
439 448 439 406 395 369 331 277 

Дрводељ 567 625 565 520 290 167 95 37 

Ждеглово 408 504 509 515 580 604 695 634 

Клајић 1309 1435 1328 982 635 429 289 159 

Коњино 588 642 718 779 836 1005 913 806 

Кривача 668 670 711 493 537 502 414 671 

Лалиновац 605 684 635 543 410 359 250 154 

Лебане 1975 2103 2617 5889 7966 9528 10004 9272 
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Липовица 862 908 903 599 387 249 147 91 

Лугаре 380 406 399 367 380 420 389 341 

Мало 

Војловце 
239 250 243 225 233 226 208 192 

Нова Топола 432 421 363 311 262 175 121 105 

Ново Село 502 523 456 394 347 264 207 146 

Пертате 1246 1321 1381 1424 1535 1426 1559 1312 

Петровац 115 118 109 92 87 62 47 26 

Поповце 621 693 633 542 498 472 379 295 

Пороштица 667 716 620 459 332 195 113 72 

Прекопчелица 869 949 876 795 691 615 508 404 

Радевце 585 668 617 450 309 160 94 39 

Радиновац 165 140 123 88 89 87 75 72 

Рафуна 450 510 504 390 235 173 131 76 

Свињарица 550 548 511 403 298 236 137 111 

Секицол 259 287 264 171 129 105 57 28 

Слишане 1113 1135 960 816 599 409 245 145 

Тогочевце 966 1014 953 955 980 925 828 698 

Ћеновац 347 388 392 398 433 457 423 395 

Цекавица 503 549 566 554 521 531 507 471 

Шарце 271 307 305 262 232 137 88 76 

Шилово 1024 1105 1064 933 776 650 521 413 

Штулац 768 782 786 735 626 490 370 279 

Шумане 1374 1514 1613 1669 1695 1674 1515 1394 

             Извор:  Становништво, упоредни преглед броја становника од 1948-2011. године; 

Републички завод за статистику, Београд, мај 2011. Године 

     Према подацима Републичког завода за статистику приказаним у табели број 6, 

можемо пратити кретање броја становника на територији општине Лебане у периоду од 

1948-2011. године. Када се упореде подаци из табеле за 1948. годину са подацима за 2011. 

годину уочљив је велики пад броја становника у свим насељима општине Лебане. У самом 

Лебану, као једином градском насељу и административном центру општине пораст 

становништва забележен је у периоду од 1948-2002. године, па је Лебане 1948. године 

имало 1975 становника, а 2002. године било је 10004 становника. Повећање броја 

становника у овом периоду јавило се као последица пресељавања становништва из 

сеоских насеља у Лебане као једином градском насељу. У периоду од 2002-2011. године, 

долази до смањења укупног броја становника у Лебану, па је у Лебану 2002. године 

живело 10004 становника, а 2011. године 9272 становника. Поред опадања природног 

прираштаја главни разлог за смањење укупног броја становника у овом периоду било је 

велико исељавање како у друге крајеве наше земље тако и у иностранство. Велико 

смањење броја становника у посматраном периоду уочљиво је у планинским селима на 

територији општине Лебане. Тако је према попису из 1948. године, у селу Бувце живело 

539 становника, 2002. године било је 109, а 2011. године свега 72 становника. У селу 
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Липовица према попису из 1948. године, живело је 862 становника, 2002. године било је 

147, а 2011. године 91 становник. Исту судбину дели и село Радевце, у овом планинском 

селу према попису из 1948. године живело је 585 становника, 2002. године било је 94, а 

2011. године свега 39 становника. На основу изнетих података и ако се томе дода да данас 

у овим селима становништво чине старије особе, старости 65 и више година, долази се до 

закључка да у наредном периоду овим селима прети потпуно замирање и напуштање. 

                         Слика 15: Напуштена кућа у атару села Бувце 

 

 

 

 

 

 

      

                                   

 

 Извор: лични архив 

     „Наталитет представља позитивну компоненту природног кретања становништва, која 

доводи до пораста бројности неке популације на одређеној територији. Као показатељ 

наталитета постоји укупан број рођених-тотални наталитет и број живорођених-ефективни 

наталитет. Морталитет становништва представља негативну компоненту природног 

кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на некој 

територији. Природни прираштај представља разлику између рађања и умирања у оквиру 

једне популације. Природни прираштај становништва може бити позитиван или 

негативан, односно број становника може природним путем да расте или опада. Код 

становништва где је рађање веће од умирања јавља се природни прираштај, а код 

становништва где је умирање веће од рађања јавља се природни пад.“ (Кицошев С., 

Голубовић П.; 2004) 

Општина Лебане има стагнатне карактеристике популационог развоја, са тенденцијом 

константног смањења становништва. Према подацима пописа из 2011. године природни 

прираштај у општини Лебане износио је -9,8 ‰. Поред негативног природног прираштаја 

на константно смањење становништва доприноси и велико исељавање из општине. 
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      Табела 7: Витални догађаји у 2015. години, на територији општине Лебане  

Живорођени Умрли 
Природни 

прираштај 
Умрла одојчад 

Просечна 

старост 

мајке при 

рођењу 

првог 

детета 

Стопа 

укупног 

фертилитета број 

на 

1000 

стан. 

број 

на 

1000 

стан. 

број 

на 

1000 

стан. 

број 

на 1000 

живорође-

них 

140 6,8 342 16,6 -202 -9,8 1 7,1 23,6 -1,1 

      Извор: Општине и региони у републици Србији; 2016; Републички завод за статистику; 

Београд 

     На основу података приказаних у табели број 7 закључује се да територија општине 

Лебане има негативне тенденције што се тиче природног кретања становнштва. Године 

2015., укупан број живорођених на 1000 становника износио је 6,8 ‰, број умрлих на 1000 

становника био је 16,6‰, тако да је природни прираштај на 1000 становника износио -9,8 

‰. 

     Бракови- број склопљених бракова (нупцијалитет) и разведених бракова 

(диворцијалитет) представља битан фактор природног кретања становништва. „Брак 

представља везу између два лица различитих полова ради заједничког живота и стварања 

потомства. Брак се може посматрати као друштвено призната и одобрена емотивно-полна 

и друштвена заједница између две одрасле особе супротног пола ради стварања новог 

живота.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 

 На територији Србије највећи је удео ожењених и удатих, затим следе неожењени и 

неудате па удовци и удовице и на крају разведени и разведене.  
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        Табела 8: Становништво старо 15 и више година према законском брачном 

статусу, старости и полу, општина Лебане 

Општина 

Лебане 

Укупно 

Старост 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

више 

18716 1429 1423 1256 2673 2986 3086 5863 

Мушко-свега 9378 741 729 653 1375 1568 1603 2709 

Неожењен 2667 737 654 410 421 291 117 37 

Ожењен 5693 2 64 234 880 1163 1361 1989 

Удовац 720 - - - 3 13 59 645 

Разведен 255 - 1 5 58 91 64 36 

Непознато 43 2 10 4 13 10 2 2 

Женско-свега 9338 688 694 603 1298 1418 1483 3154 

Неудата 1633 655 461 190 153 63 41 70 

Удата 5716 28 214 386 1050 1204 1176 1658 

Удовица 1626 - - 4 20 62 203 1337 

Разведена 318 - 12 17 60 83 61 85 

Непознато 45 5 7 6 15 6 2 4 

        Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 5: Брачни статус; 

Републички завод за статистику; Београд 

На територији општине Лебане према попису за 2011. годину највећи је број ожењених и 

удатих, затим неожењених и неудатих, удоци и удовице па разведени и разведене, тако да 

општина Лебане прати тренд који је заступљен на територији читаве наше земље. 

     Просечна густина насељености према попису из 2011. године на територији општине 

Лебане износила је 61 становник на km². Према подацима пописа из 2002. године просечна 

густина насељености износила је 73 становника по km², док је према попису из 1991. 

године густина насељености била 80 становника по km². Већа густина насељености је у 

равничарском делу општине, где су повољнији услови за насељавање и за развој 

привредних делатности, док је у брдско-планинском делу територије густина насељености 

знатно мања, где у неким планинским селима имамо свега 11 становника/km². Просечан 

број становника у Лебану по насељу износи око 640, што је двоструко мање од просека 

Србије. 

     „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 итд. Све те 

квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских 

структура становништва. Према основним обележјима становништва могу се издвојити 

четири групе структура становништва: биолошке структуре (полна и старосна структура 

становништва); економске структуре (активност, делатност, занимање и др.); 

интелектуалне или образовне структуре и расна, етничко-верска и лингвистичка 

структура.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 
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Биолошке структуре: „полна структура представља квантитативан пропорционални 

однос између мушког и женског становништва у укупној популацији. Старосна структура 

становништва један је од најважнијих демографских структура. Најважнији узрок 

савремених промена у старосној структури ја опадање наталитета, што доводи до 

демографског процеса старења.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 

                          Табела 9: Становништво према старости, општина Лебане, према 

попису 2011. године   

Општина 

Лебане 

Старост 

Укупан број стан. у 

одређеном старосном 

добу 

0-4 930 

5-9 1122 

10-14 1232 

15-19 1429 

20-24 1423 

25-29 1256 

30-34 1212 

35-39 1461 

40-44 1453 

45-49 1533 

50-54 1412 

55-59 1674 

60-64 1601 

65-69 1242 

70-74 1268 

75-79 1005 

80-84 556 

85 и  више 

година 
191 

Просечна старост становништва је 

42,4 године 

                              Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 2: Старост и 

пол; Републички завод за статистику; Београд 

     Дистрибуција становништва према старости представља важан показатељ достигнутог 

степена у развоју сваке популације. Старосна структура становништва на територији 

општине Лебане, прати стање какво је на нивоу наше државе, а то је знатно смањење 

удела младог и повећање удела старог становништва, чиме популација Србије улази у 

процес демографског старења. Демографске прилике у Лебану су у правцу опадања удела 

младог и раста удела старих у укупном становништву, што се негативно одражава на обим 

радно активног становништва. Просечна старост становништва на територији општине 
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Лебане је 42,4 године. У табели број 9 приказан је број становника у старосним добима од 

0-4 па до 85 и више година на територији општине Лебане. 

     На територији општине Лебане на основу података пописа из 2011. године, од укупно 

22000 становника, било је 11046 мушкараца и 10954 жена. Просечна старост код мушког 

становништва је 41,6 година, док је код жена 43,3 године.  

     У табели број 10 приказане су старосна и полна структура становништва у десет 

насеља на територији општине Лебане у старосним добима од 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 

25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 и више 

година. 

      Табела 10: Становништво према старости и полу у неким насељима општине 

Лебане, према попису 2011. године  

Насеље Пол Укупно 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

Бувце 
М 34 1 5 - 2 1 - 

Ж 38 - 5 4 2 - 3 

Гегља 
М 108 8 4 5 5 5 9 

Ж 112 7 7 6 3 12 2 

Клајић 
М 77 - 4 2 5 - - 

Ж 82 1 3 4 4 3 - 

Ждеглово 
М 316 13 26 15 18 14 18 

Ж 318 13 23 22 29 16 16 

Лебане 
М 4579 215 267 280 362 322 320 

Ж 4693 238 248 304 291 324 307 

Липовица 
М 50 1 - 1 1 3 - 

Ж 41 - 1 1 1 1 - 

Пертате 
М 681 24 28 46 52 46 39 

Ж 631 15 25 32 55 43 24 

Пороштица 
М 40 - 1 - 1 2 - 

Ж 32 1 2 - - 1 1 

Рафуна 
М 41 - 1 1 - 2 - 

Ж 35 1 3 - - - - 

Ћеновац 
М 191 13 8 12 10 15 11 

Ж 204 9 9 11 21 15 15 

Насеље Пол Укупно 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Бувце 
М 34 2 5 2 3 - 3 

Ж 38 2 3 - - 1 2 

Гегља 
М 108 7 8 9 4 5 6 

Ж 112 5 3 5 6 2 5 

Клајић 
М 77 - 3 8 4 5 3 

Ж 82 5 4 2 1 - 4 

Ждеглово 
М 316 25 28 18 29 16 28 

Ж 318 19 20 19 18 16 31 
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Лебане 
М 4579 260 339 338 333 322 324 

Ж 4693 263 330 340 321 298 337 

Липовица 
М 50 2 1 5 5 3 6 

Ж 41 2 1 2 - 1 6 

Пертате 
М 681 32 46 37 65 53 62 

Ж 631 40 54 44 40 59 42 

Пороштица 
М 40 5 6 1 1 1 6 

Ж 32 - - 1 1 2 6 

Рафуна 
М 41 2 5 - 1 2 5 

Ж 35 1 1 1 1 1 2 

Ћеновац 
М 191 16 8 10 11 15 20 

Ж 204 8 13 9 17 12 17 

Насеље Пол Укупно 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 
85 и 

више 

Бувце 
М 34 1 1 3 2 3 - 

Ж 38 1 2 3 7 3 - 

Гегља 
М 108 8 6 11 5 3 - 

Ж 112 6 15 14 7 6 1 

Клајић 
М 77 8 11 8 14 2 - 

Ж 82 12 7 13 10 8 1 

Ждеглово 
М 316 28 16 10 8 5 1 

Ж 318 23 13 17 13 6 4 

Лебане 
М 4579 337 228 165 103 47 17 

Ж 4693 367 244 199 164 88 30 

Липовица 
М 50 2 4 6 7 1 2 

Ж 41 4 6 5 6 4 - 

Пертате 
М 681 37 29 38 28 15 4 

Ж 631 36 29 31 37 21 4 

Пороштица 
М 40 6 2 6 1 1 - 

Ж 32 4 2 5 3 3 - 

Рафуна 
М 41 6 1 4 4 5 2 

Ж 35 3 2 8 4 5 2 

Ћеновац 
М 191 7 8 6 13 5  

Ж 204 6 7 10 10 10 5 

      Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 2: Старост и пол; 

Републички завод за статистику; Београд 

     У табели су приказане старосна и полна структура становништва у шест планинских 

сеоских насеља, три равничарска сеоска насеља и у Лебану као административном центру. 

На основу изнетих података долази се до закључка како се крећу старосна и полна 

структура у планинским, а како у равничарским сеоским насељима и да се прикажу 

разлике између наведених насеља. Бувце, Рафуна, Липовица и Пороштица су планинска 

сеоска насеља и на основу подататка из табеле број 10, може да се закључи да је удео 

младог становништва у овим селима мањи, а нешто већи је удео старог становништва. На 
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пример у селу Бувце од укупно 72 становника, само 16 становника је школског узраста, 29 

у старосном добу од 20-24 до 50-59 година и 26 становника старости 60 и више година. 

Просечна старост становништва у селу Бувце је 45,4 године. У другом планинском селу, у 

селу Рафуна од укупно 76 становника колико живи у овом селу, само 6 становника је 

школског узраста, старости до 19 година, 24 у старосном добу од 20-24 до 59 година и 46 

становника старости 60 и више година. Просечна старост становника у селу Рафуна је 59,4 

године.  

Нешто повољнија старосна структура је у равничарским сеоским насељима. У 

равничарском делу територије општине Лебане живи већи број становника. Као пример 

наводе се село Ждеглово и село Пертате. У селу Ждеглово живи укупно 634 становника, 

при чему је 140 становника школског узраста, 331 становник у старосном добу од 20-24 до 

59 година и 144 старости 60 и више година. Просечна старост у Ждеглову је 40,2 године. 

Село Пертате има 1312 становника, 277 становника је школског узраста, старости до 19 

година, 728 у старосном добу од 20-24 до 59 година и 309 становника старости 60 и више 

година. Просечна старост становништва у овом селу је 42,4 године. 

На основу наведених примера, може да се закључи да равничарска сеоска насеља општине 

Лебане имају повољнију старосну структуру од планинских сеоских насеља. Док је 

просечна старост становника у селу Ждеглово 40,2 године, у планинском селу Рафуна 

просечна старост становника је 59,4 године. 

У Лебану као једином градском насељу и административном центру, просечна старост 

становника је 39,5 године. 

    Економска структура:  „Економске структуре становништва могу се посматрати у 

ширем и у ужем смислу. Када се анализира само структура становништва према 

активностима, делатности и занимању, онда је то анализа у ужем смислу и назива се 

економска структура становништва. А када се поред тога истражује још и положај у 

занимању, сектор власништва, подела становништва на градско, сеоско и мешовито, 

подела домаћинстава према извору и величини прихода, величини поседа, образовним 

карактеристикама становништва и друго, онда се ради о анализи у ширем смислу и тада се 

називају социо-економске или социјално-економске структуре становништва.“ (Кицошев 

С., Голубовић П.; 2004) 

     „Група економски активног становништва обухвата све особе оба пола које чине 

понуду радне снаге расположиве за производњу економских добара и услуга. Она 

укључује како запослене, тако и незапослене  особе за одређени период који се утврђује 

пописом. Према критеријуму активности становништво је груписано у три основне 

категорије: активно становништво, лица са личним приходом и издржавано 

становништво.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 
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    Табела 11: Становништво према економској активности, општина Лебане, према 

попису из 2011. године   

Општина 

Лебане 

 Економски активни 

  Незапослени 

Пол Укупно Свега 
Обављају 

занимање 
Свега 

Некад 

радили 

Траже први 

посао 

С 22000 9318 6326 2992 1543 1449 

М 11046 5607 4050 1557 878 679 

Ж 10954 3711 2276 1435 665 770 

     Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 7: Економска активност; 

Републички завод за статистику; Београд 

     Од укупно 22000 становника, колико је живело на територији општине Лебане према 

попису из 2011. године, групи економски активног становништва припада 9318 

становника. Од 9318 економски активних лица, из табеле 11 види се да занимање обавља 

6326 лица, а 2992 становника је незапослено.   

Табела 12: Становништво према економској сктивности, општина Лебане, према попису 

из 2011. године   

Општина 

Лебане 

Економски неактивни 

Пол Свега 

Деца 

млађа од 

15 година 

Пензионери 

Лица са 

приходима 

од 

имовине 

Ученици/студенти, 

15 и више година 

Лица која 

обављају 

само кућне 

послове у 

свом 

домаћинству 

Остало 

С 12682 3284 4416 78 1635 2028 1241 

М 5439 1668 1825 57 791 356 742 

Ж 7243 1616 2591 21 844 1672 499 

Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 7: Економска активност; 

Републички завод за статистику; Београд 

     Групи економски неактивних лица, на територији општине Лебане припада 12682 

становника. Табела број 12 показује колико је деце млађе од 15 година, колико 

пензионера, лица са приходима од имовине, ученика/студената старих 15 и више година и 

колико лица која обављају само кућне послове у свом домаћинству.  

     „Мада се основна подела активног становништва према делатности врши према 

аграрној и неаграрним делатностима, производним и непроизводним у пракси се више 

примењује подела Колина Кларка на примарне, секундарне, терцијарне и квартарне 

делатности.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 

У примарне делатности спадају ратарство, сточарство, шумарство, лов и риболов. 

Секундарне делатности обухвататју рударство, индустрију, грађевинарство и производно 
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занатство. Терцијарне делатности обухватају становништво које ради у трговини, 

угоститељству, туризму, услужном занатству, саобраћају, банкарству и слично, а 

квартарне делатности обухватају школство, здравство, науку, културу, одбрану и друго. 

На територији општине Лебане од укупно 6326 активних лица, према подацима 

Републичког завода за статистику, а на основу резултата пописа из 2011. године, 

ангажовано је на следећи начин: 

- пољопривреда, шумарство и рибарство, 3064 активних лица; 

- рударство, 26 активних лица; 

- прерађивачка индустрија, 450 активних лица; 

- снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, 44 активних 

лица; 

- снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања 

отпада и сличне активности, 94 активних лица; 

- грађевинарство, 332 активних лица; 

- трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала, 552 

активних лица; 

- саобраћај и складиштење, 100 активних лица; 

- услуге смештаја и исхране, 115 активних лица; 

- информисање и комуникације, 20 активних лица; 

- финансијске делатности и делатности осигурања, 39 активних лица; 

- пословање некретнинама, 2 активна лица; 

- стручне, научне, иновационе и техничке делатности, 99 активних лица; 

- административне и помоћне услужне делатности, 49 активних лица; 

- државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање, 551 активно лица; 

- образовање, 388 активних лица; 

- здравствена и социјална заштита, 279 активних лица; 

- уметност, забава и рекреација, 27 активних лица; 

- остале услужне делатности, 63 активних лица; 

- непознато, 31 активно лице. 

На основу изнетих подататка закључује се да највећи део економски активног 

становништва ради у примарном сектору. У пољопривреди, шумарству и рибарству 

ангажовано је 3064 активних лица, што је готово пола од целокупног економски активног 

становништва. 
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Табела 13: Становништво ангажовано у примарним делатностима по пописним 

периодима 

Година 
Проценат становништва ангажованог 

у примарним делатностима 

1961 82,7 

1971 68,8 

1981 48,0 

1991 30,0 

2002 39,5 

2011 49,0 

Извор: Републички завод за статистику; Београд 

Смањење становништва ангажованог у примарним делатностима, пре свега у 

пољопривреди, запажено је у периоду од 1961-1991. године. Смањење пољопривредног 

становништва у том периоду јавило се као последица појачаног процеса 

индустријализације и деаграризације на територији општине Лебане. У том периоду 

становништво напушта села и пољопривреду и прелази у Лебане тражећи посао у тада 

отвореним фабрикама. Међутим, у периоду од 1991-2011. године, из података у табели 13 

видимо да је дошло до повећања процента становништва ангажованог у примарним 

делатностима. Као главни разлог издваја се затварање фабрика у Лебану и престанак 

развоја индустрије, тако да становништво остаје да живи у Лебану, али се опет окреће 

селу и обради земље. 

     „Занимање је врста посла којим се лице бави у смислу прибављања средстава за живот, 

односно као врсту посла на којим лице троши највећи део свог радног времена.“ (Кицошев 

С., Голубовић П.; 2004) 

                   Табела 14: Занимања економски сктивног становништва, општина Лебане, 

према попису из 2011. године  

Занимање Укупно 

Руководиоци, функционери и законодавци 76 

Стручњаци и уметници 521 

Инжењери, стручни сарадници и 

техничари 
442 

Административни службеници 253 

Услужна и трговачка занимања 765 

Пољопривредници, шумари, рибари и 

сродни 
2597 

Занатлије и сродни 593 

Руковаоци машинама и постројењима, 

монтери и возачи 
232 

Једноставна занимања  707 
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Војна занимања 112 

Непознато 28 

                      Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 14: Занимања; 

Републички завод за статистику; Београд 

У табели број 14 приказана су занимања којим се становништво у општини Лебане бави, и 

број становника ангажованих у сваком од наведених занимања. 

    Образовна или интелектуална структура:  “Образовна или интелектуална структура 

становништва представља важну карактеристику сваке популације. Два основна обележја 

становништва према образовним структурама су писменост и школска спрема. Под 

писменим особама подразумевају се лица стара десет и више година која знају да читају и 

пишу.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 

У наредној табели, број 15 биће приказана структура становништва старог 15 и више 

година према школској спреми, на територији општине Лебане. 

     Табела 15: Становништво старо 15 и више година према школској спреми, општина 

Лебане, подаци пописа из 2011. године  

Укупно 18716 

Без школске спреме 1387 

Непотпуно основно образовање 3523 

Основно образовање 4189 

Средње образовање 

Свега 8091 

Гимназија 1106 

Средње стручне школе у 

трајању краћем од 4 године 
3879 

Средње стручне школе у 

трајању 4 године 
3074 

Специјализација после средњег образовања 32 

Више образовање 686 

Високо образовање 793 

Непознато 47 

             Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 3: Школска спрема, 

писменост и компјутерска писменост; Републички завод за статистику; Београд 

     Из табеле која следи, табела број 16, можемо да видимо колики је број неписмених 

лица старих 10 и више година на територији општине Лебане, као и колико је неписмених 

према старосним добима. Учешће неписменог становништва у укупном становништву у 

Лебану износи 5,90 %. Мањи је удео неписмених код младе популације, док је највећи 

број неписмених код особа старих 65 и више година. 
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     Табела 16: Неписмено становништво старо 10 и више година према старости, 

општина Лебане, према попису из 2011. године   

Укупно 

Неписмени 

Свега 

Учешће у 

укупном 

становништву 

10-14 

година 

15-19 

год. 

20-34 

год. 

35-49 

год. 

50-64 

год. 

65 и 

више 

19948 1176 5,90 6 12 48 48 92 970 

      Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 3: Школска спрема, 

писменост и компјутерска писменост; Републички завод за статистику; Београд 

У наредној табели, број 17, биће приказана компјутерска писменост становништва старог 

15 и више година на територији општине Лебане. 

          Табела 17: Становништво старо 15 и више година према компјутерској 

писмености, општина Лебане, према попису 2011. године  

Укупно Компјутерски 

писмена лица 

Лица која делимично 

познају рад на 

рачунару 

Компјутерски 

неписмена лица 

18716 3223 2542 12951 

           Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 3: Школска спрема, 

писменост и компјутерска писменост; Републички завод за статистику; Београд 

Расна, етничко-верска и лингвистичка структура: „Етничке заједнице произашле су из 

родовско-племенског друштва, чија се структура данас сачувала само у изолованим 

деловима Јужне Америке и Африке. Према броју етничких група које живе на територији 

једне државе разликују се једнонационалне или етнички хомогене земље и 

вишенационалне или етнички хетерогене земље.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 

               Табела 18: Становништво према националној припадности, општина Лебане, 

попис из 2011. године  

Општина Лебане 

Укупно 22000 

Срби 20398 

Албанци 1 

Бошњаци - 

Бугари 2 

Буњевци - 

Власи 1 

Горанци 7 

Југословени 4 

Мађари 3 

Македонци 16 
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Муслимани 2 

Немци - 

Роми 1251 

Румуни 1 

Руси 5 

Русини 1 

Словаци - 

Словенци 1 

Украјинци - 

Хрвати 8 

Црногорци 20 

Остали 3 

Нису се 

изјаснили 
127 

Непознато 149 

             Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 1: Национална 

припадност; Републички завод за статистику; Београд 

Према подацима пописа из 2011. године,  Републичког завода за статистику, приказаних у 

табели број 18, највише је припадника српске националности, од укупно 22000 

становника, било је 20398 Срба. Поред Срба, има и 1251 припадника ромске 

националности, док је знатно мањи број припадника других националности. На основу 

изнетих података, закључује се да територија општине Лебане припада етнички 

хетерогеним општинама, где је највише припадника српске националности. 

     Табела 19: Становништво према вероисповести, општина Лебане, попис из 2011. 

године  

Општина Лебане 

Укупно 22000 

Хришћанска 

Свега 20999 

Православна 20814 

Католичка 16 

Протестантска 51 

Остале хришћанске 4 

Исламска 18 

Јудаистичка - 

Источњачке вероисповести - 

Остале вероисповести 1 

Агностици - 

Нису верници 16 

Нису се изјаснили  565 

Непознато 401 

     Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 4: Вероисповест, матерњи 

језик и национална припадност; Републички завод за статистику; Београд 
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     У табели број 19, приказана је структура становништва према верској припадности, на 

основу података Републичког завода за статистику, за 2011. годину. На основу изнетих 

података, видимо да је на територији општине Лебане највише припадника хришћанске 

вероисповести и то укупно 20999 становника, при чему је 20814 православаца, 16 

католика и 51 протестант. 

                   Табела 20: Становништво према матерњем језику, општина Лебане, попис 

2011. године  

Општина Лебане 

Укупно 22000 

Српски 20796 

Албански 1 

Босански - 

Бугарски - 

Буњевачки - 

Влашки 1 

Мађарски 1 

Македонски 16 

Немачки 3 

Ромски 939 

Румунски 1 

Руски 5 

Русински 1 

Словачки - 

Словеначки 1 

Хрватски 4 

Црногорски 2 

Остали 

језици 
14 

Нису се 

изјаснили 
32 

Непознато 183 

                Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 4: Вероисповест, 

матерњи језик и национална припадност; Републички завод за статистику; Београд 

У табели број 20, приказана је структура становништва према матерњем језику, на основу 

података Републичког завода за статистику, за попис из 2011. године. Највећем броју 

становника је српски матерњи језик тј. укупно 20796 становника користи српски као 

матерњи језик. 

4.3. Механичко кретање становништва (миграције) 

     „Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање лица из родног места, 

односно родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго место, односно 
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место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. Овакав вид пресељења 

становништва назива се коначно или трајно пресељење, пошто као исход имају промену 

места сталног боравка. Због тога их треба разликовати од привремених пресељења, која за 

циљ немају трајну промену места боравка.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004) 

     Општина Лебане има негативан миграциони салдо, веће је исељавање становништва са 

простора општине него досељавање на територију Лебана. Убраја се у економски 

девастирана подручја. Велико економско заостајање и сиромаштво општине Лебане 

посебно је изражено у брдско-планинском делу општине, што утиче на изражене 

емиграционе процесе целокупног руралног простора Лебана. У брдско-планинском делу 

општине, поред негативног природног прираштаја и негативне стопе миграција, присутна 

је и неповољна старосна структура становништва што веома отежава остваривање 

привредног раста овог простора. На основу тога закључује се да на територији општине 

Лебане будући ниво социо-економског развоја у великој мери зависи од даљег 

демографског развоја општине. 

     Становништво на територији општине Лебане је у сталном покрету, а кретања су 

узрокована највише свакодневним обавезама становника, али су поред тога присутне још 

и сезонска и трајња сељења становништва 

     Табела 21: Становништво према миграторним обележјима, општина Лебане 

Општина Лебане 

Укупно 22000 

Од рођења станује у истом насељу 13404 

Досељено 
Укупно 8596 

Из Републике Србије, свега 8299 

 Из другог насеља исте 

општине 
4850 

Из друге општине исте 

области 
2467 

Из друге области 982 

Из иностранства, укупно 295 

Из бивших република СФРЈ 188 

Из других земаља 107 

Непознато 2 

       Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 9: Миграције; Републички 

завод за статистику; Београд 

     Табела број 21 нам показује, да од укупно 22000 становника, колико живи на 

територији општине Лебане, 13404 становника од рођења станује у истом насељу, да је 

8299 становника досељено из Републике Србије и свега 295 становника је досељено из 

иностранства. 



- 47 - 
 

     Дневне миграције: „Појава дневних миграција везана је за крај XVIII и почетак XIX 

века, за тада започет процес деаграризације и индустријализације.“ (Кицошев С., 

Голубовић П.; 2004) Дневне миграције на територији општине Лебане обухватају највећи 

број миграната. Јавиле су се као последица увођења механизације у пољопривреди, што је 

довело до стварања вишка радне снаге, а са друге стране развијала се индустрија, где се 

јавила потреба за радном снагом. Тако је дошло до све већег кретања становника са села у 

градове. Овај вид миграција обављају радници, службеници, ђаци и студенти, а кретање 

становништва се врши на релацији место становања-место обављања занимања, односно 

школовања.    

                  Табела 22: Дневне миграције активног становништва које обавља занимање, 

општина Лебане, попис 2011. године  

Активно становништво које обавља занимање 

Укупно 

У истој области 
У другој 

области 

У страној 

држави 
У оквиру исте 

општине 

У другој 

општини 

1253 570 459 220 4 

                  Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 11: Дневни мигранти; 

Републички завод за статистику; Београд 

Дневне миграције су карактеристичне за активно становништво које обавља занимање. 

Одлазак на посао захтева свакодневно кретање ових људи, а то им омогућује развијен и 

редован саобраћај. Најизраженија су кретања активног становништва у оквиру исте 

општине, на релацији село-град, али и кретања у друге општине и то највише у општинама 

Лесковац и Ниш. Поред активног становништва које обавља занимање дневне миграције 

су карактеристичне за ученике и студенте. Дневне миграције ученика и студента биће 

приказане у наредној табели тј. табели број 23. 

                      Табела 23: Дневне миграције ученика и студената, општина Лебане, попис 

2011. године  

Ученици/студенти који се школују 

Укупно 

У истој области 
У другој 

области 

У страној 

држави 
У оквиру исте 

општине 

У другој 

општини 

1453 815 440 198 - 

                      Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 11: Дневни 

мигранти; Републички завод за статистику; Београд 

     Сезонске миграције: Овај вид миграција на територији општине Лебане обухвата 

становништво које своје занимање, школовање или неке друге обавезе обавља ван 

територије општине. Сезонске миграције обухватају раднике који раде у неком другом 

граду како на територији Србије тако и у иностранству, студенте на школовању али и 
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остала лица чије обавезе захтевају овакав вид миграција. Могу да буду викенд, месечне 

или више месечне сезонске миграције и овај вид миграција је на територији општине 

Лебане мањег обима од дневних миграција. 

     Трајне миграције: Трајне миграције обухватају онај део популације који трајно мења 

место боравка и на територији општине Лебане су великог интензитета. Лебане се убраја у 

општине које имају негативан миграциони салдо, а то значи да је исељавање (емиграција) 

становништва из општине веће него досељавање тј. имиграција у општину. Као главни 

фактор који доводи до трајних миграција у Лебану истичу се економски услови ове 

општине, односно чињеница да општина Лебане спада у ред економски неразвијених 

општина. Становништво није у прилици да обезбеди основне услове за живот, 

карактеришу га незапосленост, низак животни стандард и из тих разлога напушта родни 

крај и тражи запослење и боље услове за живот у неки други град како у нашој земљи тако 

и у иностранству. Велико исељавање становништва је пре свега из планинског дела 

општине Лебане. Ако се упореде резултати пописа из 1981., 1991., 2002., и  2011. године 

долазимо до сазнања о великом смањењу броја становника од једног до другог пописног 

периода. Интензивно смањење укупног броја становника је у планинским селима општине 

Лебане. Емиграција из планинских сеоских насеља углавном обухвата младо, радно 

способно становништво, па се у планинским селима као што су Бувце, Радевце, Рафуна 

веома често наиђе на старачка али и на напуштена огњишта. Ако упоредимо резултате 

пописа из 1981., 1991., 2002., и  2011. године, о броју становника у планинским сеоским 

насељима долазимо до веома негативних резултата. У селу Бувце према подацима пописа 

за 1981. годину живело је 247 становника, 2002. године било је 109, а 2011. године 72 

становника. Иста ситуација је и у селима Дрводељ и Клајић. Тако је у селу Дрводељ 1981. 

године живело 290 становника, 2002. године 95, а 2011. године само 37 становника, у селу 

Клајић 1981. године било је 635 становника, 2002. године 289, а 2011. године само 159 

становника. Као пример колико је интензивно смањење броја становника у планинским 

сеоским насељима на територији општине Лебане наводе се још и села Пороштица и село 

Радевце. Тако је према попису из 1981. године у селу Пороштица живело 332 становника, 

2002. године било је 113, а према подацима пописа из 2011. године свега 72 становника. У 

селу Радевце 1981. године живело је 309 становника, резултати пописа из 2002. године 

показују да је тада у селу живело 94 док је 2011. године у селу живело само 39 становника. 

Некада је становништво планинских сеоских насеља напуштало огњиште и углавном је 

насељавало Лебане. Међутим, у новије време Лебане више није место у коме се ово 

становништво насељава, већ су то други, развијенији делови Србије или иностранство. 

Земље у којима се становништво Лебана насељава и добија посао јесу Италија, Аустрија, 

Немачка, Швајцарска, Шведска и друге. Сваке године Лебане трајно напусти између три 

стотине и пет стотина становника. Поред тога што планинска сеоска насеља на територији 

општине Лебане располажу повољним условима за развој сточарства и воћарства као и 

осталих грана пољопривреде, а поред тога ради се о еколошки здравим просторима 

погодним за развој туризма, она су недовољно искоришћена и напуштена. Потребно је 
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окренути се свестраном развоју ових села, и вратити младо становништво и живот у њих 

јер сва планинска сеоска насеља на  територији општине Лебане пружају услове за то. 

Табела 24: Мигрантско становништво према старости у 2015. години, општина Лебане  

Општина 

Лебане 

 

Укупно 0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 и 

више 

година 

Досељени 223 12 13 4 72 67 23 15 10 7 

Одсељени 315 12 14 4 98 89 46 23 9 20 

Извор: Демографска статистика Републике Србије, 2015; Републички завод за 

статистику; Београд 

     На основу приказаних демографских карактеристика општине Лебане долазимо до 

закључка да је Лебане општина која има изузетно неповољне демографске трендове и то 

негативан природни прираштај, старење становништва, миграторна кретања и одлив 

радно способног становништва. Затим висок степен незапослености, низак ниво образовне 

структуре становништва старијег од 15 година, неповољна квалификациона структура 

радно способног становништва тј. укупна неразвијеност општине Лебане. 

    Лебане је општина где је евидентно напуштање сеоских насеља у брдско-планинском 

делу територије, као последица ниског степена развијености овог дела општине, 

неразвијености сервиса и услуга, слабе приступачности, никаквих услова за запошљавање 

изван сектора пољопривреде као и изразите депопулације и старења становништва. 

     Пројекције становништва- које насељава територију општине Лебане у периоду 2002-

2025. године, рађене су применом аналитичког метода. „За разлику од математичког 

метода где су довољне само претпоставке о стопама раста или пада, аналитички метод или 

метод компоненти подразумева знатно већи број потребних претпоставки: о генералном 

тренду будућег демографског развоја, полно-старосној структури, морталитету, 

фертилитету и миграцијама.“ (Кицошев С., Голубовић П.; 2004)  Као почетак планског 

периода узети су резултати пописа становништва из 2002. године. У општини Лебане 

демографски трендови су последње две деценије изузетно неповољни. Природни 

прираштај је константно негативан, становништво је старости преко 40 година, присутна 

су миграциона кретања ка развијенијим регионима и центрима у ближем и даљем 

окружењу.  

Пад укупног броја становника на територији општине Лебане је резултат постепеног 

смањења стопе наталитета, значајног раста стопе морталитета и негативног миграционог 

салда. 
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„Аналитичка пројекција полази од актуелне старосно-полне структуре, а поред хипотеза о 

природном кретању и механичком кретању становништва, укључује и предвиђање 

миграција становништва као резултат примене планских метода. С обзиром да се поједина 

насеља налазе у одмаклој фази биолошке депопулације са недовољним популационим 

потенцијалом за природно обнављање, нереално је очекивати да се неповољни правци 

демографских промена могу потпуно зауставити у предвиђеном планском периоду.“ 

(Просторни план општине Лебане; 2009-2024) 

На територији општине Лебане неопходно је зауставити негативне трендове, повећати 

стопу наталитета, успорити раст морталитета и успоставити избалансиран миграциони 

салдо у Лебану као градском насељу и подстаћи досељавање у приградска насеља. Када би 

се у овоме успело, број становника у градском насељу Лебане порастао би за 15%, а 

пораст би био резултат природног прираштаја и повратка једног броја становника из 

иностранства. Повећао би се и број становника у приградским насељима, а пораст би био 

базиран на природној компоненти Међутим, тешко је зауставити негативне трендове, с 

обзиром да је у Лебану евидентан пад укупног броја становника. Пад броја становника 

резултат је пада природног прираштаја, веома ниске стопе наталитета и веома високе 

стопе морталитета. Миграциони салдо би био избалансиран, тј. исељавање би било 

заустављено али не као последица отклањања узрока већ као резултат успостављања 

неповољне старосне структуре. До 2025. године, смањиће се контигент младог 

становништва наспрам контигента старог становништва што ће резултирати бржи раст 

коефицијента старења.  

4.4. Домаћинства у општини Лебане 

     „Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које становништво 

живи, привређује и репродукује се.“(Кицошев С., Голубовић П.; 2004)  

                Табела 25: Домаћинства према броју чланова, општина Лебане 

Укупан број 

домаћинства 

Са 1 

чланом 
2 3 4 5 

Са 6 и 

више 

чланова 

Просечан 

број 

чланова 

6919 1298 1752 1100 1210 752 807 3,18 

               Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 10: Домаћинства према 

броју члаанова; Републички завод за статистику; Београд 

На територији општине Лебане има укупно 6919 домаћинстава. Просечан број чланова по 

домаћинству је 3,18 чланова. 
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               Табела 26: Упоредни преглед броја домаћинстава 1948-2011. године, општина 

Лебане 

Град/општина 
Број домаћинстава 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Лебане 

укупно 
4226 4588 5248 6411 7125 7458 7473 6919 

Градска 532 492 738 1734 2263 2685 3046 2914 

Остала 3703 4096 4510 4677 4862 4773 4427 4005 

                Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 21: Упоредни преглед 

броја домаћинстава 1948-2011. година и станова 1971-2011.  година  ; Републички завод 

за статистику; Београд 

У табели број 26, приказано је кретање броја домаћинстава на територији општине Лебане 

у периоду од 1948-2011. године. На основу података приказаних у табели види се да је 

1948. године у Лебану било укупно 4226 домаћинстава, број домаћинстава се повећавао до 

1991. године, па је те године у Лебану било 7458 домаћинстава, а затим је запажен пад 

укупног броја домаћинстава, тако да је 2011. године у општини Лебане било 6919 

домаћинстава.  

Анализа структуре домаћинстава према изворима прихода значајан је показатељ општег 

степена економског развоја у некој средини. Домаћинства према изворима прихода на 

територији општине Лебане приказана су у следећој табели. 

Табела 27: Домаћинства према броју чланова и изворима прихода, општина Лебане  

Број чланова 

домаћинства 
Укупно 

Извори прихода домаћинства 

Зарада или друга примања на основу 

рада 
Остали приходи Друге 

врсте 

прихода 

Мешовити 
приходи 

Без 
прихода У 

пољопривреди 

У 

непољопривреди 
Пензија  

Социјална 

примања 

1 1298 107 83 830 84 86 28 80 

2 1752 160 150 866 67 88 389 32 

3 1100 96 235 157 52 62 461 37 

4 1210 72 387 53 111 72 499 16 

5 752 54 103 30 52 23 486 4 

6 и 

више 

чланова 

807 56 52 31 50 15 501 2 

Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 13: Основне карактеристике 

домаћинстава; Републички завод за статистику; Београд 

     Данашња домаћинства карактеришу претежно нуклеарне породице коју сачињавају 

родитељи и њихова деца. 
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                    Табела 28: Породице према броју деце, општина Лебане 

Породице према броју деце Просечан 

број деце у 

породици 
Укупно 1 дете 2 3 4 

5 и више 

деце 

4173 1958 1844 316 47 8 

1,64 Број деце 

6831 
1958 3688 948 188 49 

                      Извор: Становништво, домаћинства и породице; Књига 17: Породице с 

децом; Републички завод за статистику; Београд 

     Просечан број деце у породици, на територији општине Лебане је 1,64 деце у 

породици. 

4.5. Деаграризација и депопулација сеоских насеља на територији општине 

Лебане 

     „Под појмом деаграризације подразумевамо процес преласка активног пољопривредног 

становништва у неаграрне делатности. Тај трансфер са собом повлачи читав низ 

различитих економских и социјалних промена. Према степену напуштања пољопривреде, 

В. Пуљиз разликује потпуну и делимичну деаграризацију. Потпуна деаграризација је онда 

када дотадашње пољопривредно становништво потпуно прекине са свим аграрним 

активностима. Делимично деаграризација подразумева повремено или допунско бављење 

пољопривредом некадашњег чисто аграрног становништва.“ (Кицошев С., Дунчић Д.; 

2007)   

Процес деаграризације на територији општине Лебане почиње око 1957. године, 

паралелно са тада започетим развојем индустрије. До тада становништво се у Лебану 

бавило пољопривредом, постојало је неколико занатских, трговинских радњи и 

угоститељских објеката. Становништво је живело у сеоским насељима, која су пружала 

јако повољне услове за развој пољопривреде.  

        Табела 29: Кретање броја становника у планинским и равничарским сеоским 

насељима на територији општине Лебане, у периоду од 1948-2011. године  

Насеље 
Година 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Планинска 

сеоска 

насеља 

Бувце 539 571 508 343 247 158 109 72 

Голи Рид 158 162 134 151 136 80 57 42 

Клајић 1309 1435 1328 982 635 429 289 159 

Липовица 862 908 903 599 387 249 147 91 

Рафуна 450 510 504 390 235 173 131 76 
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Слишане 1113 1135 960 816 599 409 245 145 

Дрводељ 567 625 565 520 290 167 95 37 

Радевце 585 668 617 450 309 160 94 39 

Равничарска 

сеоска 

насеља 

 

Ждеглово 408 504 509 515 580 604 695 634 

Пертате 1246 1321 1381 1424 1535 1426 1559 1312 

Бошањце 1517 1601 1691 1769 1819 1853 1629 1550 

Ћеновац 347 388 392 398 433 457 423 395 

Коњино 588 642 718 779 836 1005 913 806 

Шилово 1024 1105 1064 933 776 650 521 413 

Шумане 1374 1514 1613 1669 1695 1674 1515 1394 

          Извор: Становништво, упоредни преглед броја становника од 1948-2011. године; 

Републички завод за статистику, Београд, мај 2011. Године 

Интензиван процес деаграризације на територији општине Лебане почиње 1957. године, 

када у Лебану почиње да се развија текстилна индустрија. Године 1960. почела је са радом 

фабрика „15. Мај-Експортекст“, као највећи објекат текстилне индустрије на овом 

простору. Развија се и метална индустрија, па је у атару села Ждеглово, 1959. године 

почела са радом фабрика „1. Мај“, као и хемијска индустрија, чији су погони такође 

подигнути у атару села Ждеглово, 1983. године. Развој индустрије као и развој 

механизације у пољопривреди довели су до деаграризације и све већег пражњења сеоских 

насеља на територији општине Лебане. Депопулација сеоских насеља већег интензитета 

била је у планинским сеоским насељима Лебана. Становништво које је живело у 

планинским сеоским насељима као што су Бувце, Радевце, Пороштица и другим, напушта 

пољопривреду и своја огњишта и насељава се у Лебане где тражи посао у тада отвореним 

фабрикама. У табели број 29 приказано је кретање броја становника у планинским и 

равничарским сеоским насељима на територији општине Лебане, у периоду од 1948-2011. 

године. На основу података из табеле за планинска сеоска насеља приметан је пад укупног 

броја становника у периоду после 1961. године. Тако је у селу Бувце 1961. године живело 

508 становника, 1971. године било је 343, 1981. године 247, 1991. године, 158, 2002. 

године 109, а према попису за 2011. годину у овом планинском селу живело је свега 72 

становника. Као пример наводим и планинско село Клајић, у коме је према подацима 

пописа из 1961. године, живело 1328 становника, 1971. године било је 982 становника, 

1981. године 635, 1991. године 429, 2002. године 289, а према подацима пописа за 2011. 

годину у овом селу живело је 159 становника; као и планинско село Дрводељ у коме је 

према подацима пописа за 1961. годину живело 565 становника, 1971. године 520, 1981. 

године 290, 1991. године 167, 2002. године 95, а према подацима пописа за 2011. годину у 

овом планинском селу живело је 37 становника. 
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             График 1: Промена броја становника у планинском сеоском насељу Бувце, током 

20. века и почетком 21. века  

 

 

 

 

 

 

 

              Извор: Републички завод за статистику; Београд 

 Становништво се из ових и осталих планинских сеоских насеља насељавало у Лебане као 

једином градском насељу, све до краја деведесетих година. Тако је у пописним периодима 

од 1961-2002. године запажено повећење укупног броја становника у Лебану. Међутим 

крајем деведесетих година двадесетог века инустрија у Лебану пропада, предузећа се 

затварају, технолошки заостају, и то доводи до опадања укупног броја становника на 

читавој територији Лебанске општине. Становништво из планинских сеоских насеља није 

више усмерено ка Лебану, већ ка неким другим насељима на територији Србије, као што 

су Ниш, Београд, али све више и ка иностранству, где траже запослење и боље услове за 

живот, јер пропадањем индустријских постројења у Лебану не могу да обезбеде основна 

средства за живот. Мали је број становника које се враћа пољопривреди и селима која су 

напустили, тако да села остају напуштена, где су данас углавном старачка домаћинства, 

чија се огњишта полако гасе, па ће у блиској будућности планинска сеоска насеља на 

територији општине Лебане остати напуштена уколико се нешто не предузме како би се 

подстакао повретак становништва свом огњишту и родним селима.  

У равничарским сеоским насељима на територији општине Лебане запажено је повећање 

укупног броја становника у периоду од 1961-2002. године. Тако је у равничарском 

сеоском насељу Пертате 1961. године живело 1381 становник, 1971. године 1424, 1981. 

године 1535 становника, 1991. године 1426, 2002. године 1559, а према подацима пописа 

за 2011. годину у овом селу живело је 1312 становника. Као пример наводим и 

равничарско сеоско насеље Бошњаце у коме је према подацима пописа за 1961. годину 

живело 1691 становник, 1971. године 1769, 1981. године 1819, 1991. године 1853, 2002. 

године 1629, а према подацима пописа за 2011. годину у овом селу је живело 1550 

становника. Сеоско насеље Шумане, према подацима пописа за 1961. годину имало је 

1613 становника, 1971. године у Шуману је живело 1669 становника, 1981. године 1695, 



- 55 - 
 

1991. године 1674, 2002. године 1515, а према подацима пописа за 2011. годину у Шуману 

је живело 1394 становника. 

                 График 2: Промена броја становника у равничарском сеоском насељу Ћеновац, 

током 20. века и почетком 21. века  

 

 

 

 

 

 

                

                  Извор: Републички завод за статистику; Београд 

За разлику од планинских, у равничарским сеоским насељима долазило је до повећања 

укупног броја становника у периоду од 1961-2002. године. Становништво је насељавало 

ова насеља јер су неки од индустријских погона подизани у атарима равничарских села 

Коњино, Ждеглово и Лугаре, пружала су повољне услове за развој пољопривреде и 

равничарска сеоска насеља су саобраћајно много боље повезана са самим Лебаном као 

градским насељем али и са осталим насељима Јабланичког округа  од планинских сеоских 

насеља.  

Тако су се равничарска насеља Коњино и Ждеглово у периоду развоја индустрије 

развијала као приградска насеља Лебана јер су у атарима ових села постојали погони 

текстилне, металне и хемијске индустрије. Међутим, пропадањем индустрије, и у 

равничарским сеоским насељима бележи се пад укупног броја становника. У овим селима 

пад укупног броја становника је мањи него у планинским сеоским насељима јер је због 

боље саобраћајне повезаности становништво ових села у могућости да свакодневно путује 

до посла у неком другом насељу Јабланичког округа.  

Вратити живот и обновити планинска сеоска насеља на територији општине Лебане, мора 

да буде основа за будући развој ове општине.  

4.6. Привредне делатности у општини Лебане 

     Општина Лебане се убраја у ред привредно недовољно развијених општина. 

Најразвијенија привредна делатност је пољопривреда иако услови за развој пољопривреде 

на територији општине Лебане нису потпуно искоришћени. На основу тога се истиче да 
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пољопривреда, у односу на расположиве потенцијале и могућности развоја, не доприноси 

унапређењу привреде у општини. Привреда Лебана је до индустријализације била 

занатско-трговинског типа, када су формирана значајна предузећа у текстилној, металској, 

хемијској, кожарској и графичкој индустрији. У тим великим предузећима радило је више 

од 3500 радника од преко 5000 укупно запослених у општини. Након тридесетак година 

развоја индустрије, 90-тих година велика индустријска предузећа пропадају, технолошки 

заостају, смањују коришћење капацитета, долази до отпуштања радника и гашења 

производње. 

     „У садашњој привреди општине Лебане, приватни сектор производи око 88% народног 

дохотка, где је доминантно учешће пољопривредних делатности, а далеко мање је учешће 

занатства и малих и средњих предузећа. Сектор услуга чине трговина и услужно 

занатство. Према показатељу нивоа развијености за 2005. годину општина Лебане је 

рангирана на 152 место од 160 општина, са 30% од републичког просека националног 

дохотка. “ (Просторни план општине Лебане; 2009-2024) 

     Стални пораст незапослености је социо-економски најрелевантнији проблем локалне 

привреде, тако да се општина Лебане сврстава у економски девастиране општине.  

4.6.1. Пољопривреда  

     Лебане је општина која има претежно аграрни карактер. 

     Главни услов за повољан развој пољопривреде на територији општине Лебане јесу 

повољан педолошки покривач и умереноконтинентална клима коју карактеришу топла 

лета и умерене и благе зиме. Од пољопривредних површина највећи проценат отпада на 

оранице и баште 58,8  %, затим на пашњаке 17,1 %, на ливаде 15,9 % и на воћњаке и 

винограде 8,2 %. На територији општине Лебане могу се издвојити две пољопривредне 

целине које се разликују по својим морфолошким, климатским и педолошким 

карактеристикама. Прва целина је равничарска и у њој су најбоље развијени ратарство и 

повртарство. Друга целина је брдско-планинска и у овој целини су најбоље развијени 

воћарство, виноградарство и сточарство.  

     Ратарско-повртарска аграрна целина обухвата југозападни део Лесковачке котлине где 

је алувијално земљиште често плављено па погодује развоју кукуруза, поврћа и шећерне 

репе. Оно што је најзначајније за развој пољопривреде у овој аграрној целини јесу плодно 

тле, дуга инсолација, високе летње температуре као и примена савремених агротехничких 

мера. У ратарско-повртарској аграрној целини велики значај имају пластеници који 

омогућавају производњу раног поврћа. Највише се узгаја паприка, по чему је овај крај 

заједно са Лесковачким веома познат, затим купус, парадајз, шаргарепа и кромпир. 

     Воћарско-виноградарско-сточарска аграрна целина обухвата виши брдско-планински 

простор западног и јужног дела територије општине Лебане. У овом делу клима је 
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субпланинска, зиме су хладне, па мразеви отежавају гајење појединих врста воћа. У овој 

аграрној целини највише се гаји воће и то шљива и јабука. Поред воћа у овој аграрној 

целини постоје повољни услови и за узгој пшенице. У овој аграрној целини велики значај 

има и сточарство. Највише се гаје говеда, свиње, овце, козе и живина. Највише се гаји 

шљива, затим јабука и крушка. 

     Ратарство је најзначајнија грана пољопривреде. На територији општине Лебане гаје се 

све врсте житарица. Од житарица највише се узгаја кукуруз, при чему узгајање кукуруза 

омогућава ефикасну експлоатацију земљишта јер се на истој површини истовремено гаје и 

међуусеви као што су пасуљ и бундеве. На другом месту је пшеница која има велики 

значај у исхрани стоке. Најбољи услови за гајење пшенице су у атарима села 

Прекопчелица и Голи Рид. Од других житарица највише се гаје јечам, раж и овас. 

     Повртарство је најразвијеније у равничарском делу територије општине Лебане. Од 

повртарских култура највише се гаје кромпир, паприка, парадајз, купус, пасуљ, краставац 

и друго. Кромпир највише успева у планинском делу територије општине Лебане, јер му у 

том делу погодују хладнија клима, влага и подзоласто земљиште. Паприка најбоље успева 

у равничарском делу територије, па је познато да је читава Лесковачка котлина на далеко 

позната по узгајању паприке. Паприка најбоље успева у атарима села Коњино, Ждеглово, 

Лугаре, Бошњаце, Пертате, Цекавица и Ћеновац.  

     Воћарство- општина Лебане има повољне услове за развој воћарства пре свега у 

планинском делу територије. На првом месту по броју стабала и по приносу је шљива. 

Највећи број стабала шљиве је у атарима села Прекопчелица, Слишане, Клајић и 

Свињарица. На другом месту је јабука, а највећи број стабала јабуке је у атарима села 

Клајић, Липовица, Гргуровце, Шумане и Шилово. На територији општине Лебане 

распрострањени су и виногради, гаје се јагоде, а у новије време велики значај добија 

узгајање малине. Повољни су услови за узгајање малине, па је у Лебану све више 

пољопривредних површина под засадима малине. 

     У пољопривредној производњи углавном доминирају воћарство (вишња, шљива, 

малина, крушка) и то у брдском подручју, затим повртарство (парадајз, паприка и 

краставац) и ратарство (кукуруз и пшеница) у равничарском делу општине. 

     Као главно ограничење за развој пољопривреде истиче се неповољна структура 

газдинстава, са просечном величином газдинстава до 3 ha, а само поједини произвођачи 

обрађују преко 10 ha. 

     Сточарство је на територији општине Лебане развијено у брдско-планинском делу 

територије где су распрострањени пашњаци и ливаде. Гаје се готово све врсте стоке: 

говеда, свиње, овце, козе, коњи и живина. Највише се гаје свиње, присутне су домаће расе 

моравка и шумадинка. Овце се највише гаје у планинском простору и то домаћа раса 
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праменка. Смањењу коња у укупном сточном фонду допринела је механизација у 

пољопривреди.  

     Највећи део пољопривредне производње обављају индивидуални пољопривредници на 

сопственим поседима, мало је регистрованих пољопривредних предузећа. 

Пољопривредници са својим производима нису конкурентни на ширем тржишту, с 

обзиром да је економичност производње ниска. 

4.6.2. Индустрија 

     Индустрија  је привредна грана која на територији општине Лебане није развијена и 

мали је број људи запошљених у индустријским делатностима.  

     Рудна налазишта: На територији општине Лебане нема рудника. Једини већи рудник 

који је у близини Лебана, али припада територији општине Медвеђа јесте рудник олово-

цинкане руде , на јужним обронцима планине Радан, рудник Леце. 

                                  Слика 16: Рудник Леце 

 

 

 

 

 

 

 

        Извор: www.jugmedia.rs 

     Геолошким истраживањима на територији општине Лебане регистрована су налазишта 

мермера, лежиште Ђелин дол у атару села Клајић. Ради се о веома малом лежишту са 

малим резервама па се мермер користи само за локалну употребу. На простору између 

села Радевце и Равна Бања има лежишта битуминозних седимената. 

     Развој индустрије на територији општине Лебане почео је 1957. године. До тада 

становништво се у Лебану бавило пољопривредом, постојало је неколико занатских, 

трговинских радњи и угоститељских објеката. Најразвијеније биле су прехрамбена и 

текстилна индустрија. 

http://www.jugmedia.rs/
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     Прехрамбена индустрија развијала се на бази сировина које је добијала из 

пољопривреде и као носилац ове индустријске гране истакло се пољопривредно предузеће 

„Јединство“. Пољопривредно предузеће „Јединство“ основано је 1987. године и у свом 

саставу предузеће је имало: РЈ Ратарство, РЈ Воћарство, РЈ Хладњача, РЈ Млин-Пек, РЈ 

Фарма и РЈ Кооперација. Главне делатности овог предузећа биле су пољопривредна 

производња и прерађивачка делатност. Пољопривредна производња овог предузећа се 

обављала у сарадњи са приватним пољопривредним газдинствима и производиле су се 

житарице, индустријско биље, крмно биље, воће и товила се стока. У оквиру прерађивачке 

делатности предузеће је радило прераду и конзервисање воћа, поврћа и меса. У Лебану 

најразвијенија грана прехрамбене индустрије била је млинска индустрија. Млин је у 

Лебану изграђен 1922. године, 1957. године млин је реконструисан и проширени су 

капацитети, а 1982. године изграђена су четири силоса за смештај жита. Данас ниједно од 

ових постројења није у функцији. Млин који је био један од највећих у области данас не 

ради. На територији општине постоји неколико приватних пекара чији су капацитети 

знатно мањи него што су некада били у млину. Становништво из сеоских насеља  некада 

је могло своје пољопривредне производе да прода у предузеће „Јединство“, па је самим 

тим и пољопривредна производња тада била већа. Данас је то производња за сопствене 

потребе јер становништво није у могућности да прода вишак пољопривредних производа. 

На територији општине постоје две хладњаче у приватном власништву које се баве 

откупом воћа, па је воћарство једина грана пољопривреде која може да обезбеди зараду 

становништву које се бави пољопривредом. Међутим, цене за откуп воћа су ниске, 

исплата новца нередовна тако да развој прехрамбене индустрије у Лебану није ни упола 

онакав какав је некада био.     

     Текстилна индустрија у Лебану почела је да се развија 1957. године, па је те године у 

Лебану основано индустријско предузеће за производњу трикотаже „Јабланица“. 

Предузеће „Јабланица“ основано је тако што су занатлије и плетиље удружили своје 

приватне машине и почели са радом. Ово предузеће у почетку није имало своје 

просторије, па је било смештено у тзв. Цилетову кафану, а касније се преселило у Ерићеву 

зграду, касније је из сопствених инвестиција предузеће изградило своје погоне за рад. Ово 

предузеће је у свом саставу имало два погона и то „Плетиона“ и „Дорада“ и запошљавало 

је велики број радника. 

Друго и најзначајније предузеће текстилне индустрије у Лебану била је фабрика 15. Мај-

Експортекст. За оснивање овог предузећа текстилне индустрије средства је обезбедила 

држава путем кредита, средства су обезбеђена за изградњу погона али су машине  биле 

доста старе па су радници у предузећу морали да уложе велики труд како би машине 

оспособили и почели са радом. Тако је овај текстилни комбинат почео са радом 1960. 

године, и у почетку је недостатак стручне радне снаге из Лебана надокнађен довођењем 

стручњака из лесковачких текстилних фабрика. Предузеће Експортекст је запошљавало 

велики број радника и било је основа за читав економски развој Лебанске општине. 
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Пропадањем овог и осталих предузећа текстилне индустрије у Лебану престао је 

економски развој општине, тако да се Лебане данас сврстава у ред економски 

неразвијених општина. 

    Слика 17: 15. Мај-Експортекст, Лебане            Слика 18: Погони Експортекста данас 

                                                     Извор: www.politika.rs                                                                                                             

Предузеће „Кожара“ основано је као погон кожарско текстилног комбината из Зајечара 

крајем 1984. године. Фабрика је смештена у атару села Коњино и у почетку је запошљено 

130 радника. Предузеће се бавило прерадом сирове коже, која се даље користила за израду 

разних кожних галантерија. Број радника је касније повећан и ово је било једно од 

значајнијих предузећа у Лебану. Данас су погони „Кожаре“ порушени, обрасли травом и 

шибљем, а фабрика већ неколико година не ради.  

Метална индустрија у општини Лебане почела је да се развија од 1959. године када је 

основано предузеће „1. Мај“. Предузеће је основано тако што су занатлије, лимари, ковачи 

и бравари унелу своје алате и почели са радом. У почетку је предузеће било занатског 

карактера и правили су се метални кревети, олуци, метална корита и друго. Касније су 

капацитети предузећа проширени и погон предузећа је измештен у селу Ждеглово. 

Предузеће се бавило производњом металне галантерије и расветних тела. Временом због 

отежаних услова привредног развоја на територији општине Лебане степен 

искоришћености капацитета овог предузећа опада, па  данас и ово предузеће не ради, док 

су погони напуштени и препуштени рушењу. 

Графичка индустрија у Лебану почела је да се развија 1958. године,  оснивањем 

друштвено графичког предузећа „Полет“, на тај начин што су машине преузете од 

графичког предузећа „Напредак“ из Лесковца. Производни програм предузећа чинили су 

прерада папира, производња амбалаже за паковање, рекламни плакати и огласи и разне 

друге графичке услуге. Још једно предузеће које данас не ради.    

http://www.politika.rs/
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Хемијска индустрија почела је у Лебану да се развија 1983. године, изградњом предузећа 

„Тубе и дозе“ у селу Ждеглово, у саставу лесковачке фабрике „Здравље“. 

Грађевинском индустријом се у Лебану бавило грађевинско предузеће „Радан“, основано 

1972. године. Основна делатност овог предузећа била је високоградња. Предузећа „Тубе и 

дозе“ и „Радан“ су предузећа која данас не раде, док погони ових предузећа пропадају. 

     Услужне делатности су у Лебану слабо развијене, заступљене су углавном кроз 

трговину и услужно занатство. Туризам може да буде значајан елемент привредног 

развоја, захваљујући атрактивности локалитета Царичин Град и туристичких 

атрактивности на подручју Радана. 

Индустрија на територији општине Лебане данас је неразвијена, а Лебане је општина у 

којој ни једна фабрика не ради. Претходно изнети подаци о развоју индустрије пружају 

нам прилику да сагледамо некадашњи развој индустрије у овој општини и дођемо до 

закључка да је Лебане општина која има услове за развој индустрије али се ништа не 

предузима да се то и оствари. Неопходно је улагати у развој индустрије на територији 

општине Лебане, јер је то једини начин да се економска ситуација општине побољша, а то 

би са друге стране зауставило интензиван процес исељавања младог становништва из ове 

општине која има повољне али ни мало искоришћене услове за живот.  

     Потенцијали за развој су велики. Тако у пољопривреди то су традиција становништва 

према пољопривреди, оснивање фарми, разноврсна производња у стакленицима, 

сакупљање печурака, лековитог биља и шумских плодова. У индустрији су то: коришћење 

постојећих индустријских комплекса, значајне неизграђене површине у новопланираној 

индустријској зони „Јабланица“, повољан саобраћајни положај Лебана уз државни пут I 

реда и непосредна близина аутопута Е-75, значајна пољопривредна производња у 

окружењу пружа могућност развоја прерађивачких прехрамбених капацитета, 

расположива радна снага незапосленог становништва.  

     Ограничења која умањују потенцијале општине у области пољопривреде су: 

демографска стагнација и неповољна социо-економска структура на пољопривредним 

поседима, уситњено земљиште, слаба опремљеност пољопривредном механизацијом. 

Главна ограничења у индустрији су: „удаљеност великих градова смањује могућност за 

инвестирање, недостатак урбанистичке документације за нову индустријску зону, 

непостојање адекватне пословне мреже и услуга у насељу Лебане.“(Просторни план 

општине Лебане; 2009-2024) 

Неопходно је искористити све потенцијале и предности којима општина Лебане 

располаже како би се побољшао укупан привредни развој, па да се Лебане не убраја у 

економски девастирана подручја.  
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4.6.3. Саобраћај 

     Саобраћајна повезаност Лебане је средње развијена. Лебане нема развијену железничку 

саобраћајну мрежу, тако да се превоз робе и путника одвија друмским саобраћајем. 

     За општину Лебане од значаја је близина паневропског коридора 10. 

     Долином реке Јабланице води магистрални пут Лесковац-Лебане-Приштина. „У 

периоду после 2014. године, планска решења у области путног саобраћаја су активности 

на деоницама државног пута I реда Пирот-Лесковац-Лебане-Приштина (М9).“(Просторни 

план општине Лебане; 2009-2024) 

     Путна мрежа је у општини неравномерно развијена. У равничарском делу општине 

размештај и квалитет локалних путева је добар. Локални путеви се стичу на поменути 

магистрални путни правац и тако су села овог дела општине добро повезана са околним 

насељима. Са друге стране у брдско-планинском делу општине квалитет локалних путева 

је лош. У овом делу општине и сам рељеф отежава проходност путева. Ради се на решењу 

овог проблема, тако да је у атару села Шумане у току пресецање локалног пута, како би се 

општина Лебане повезала са вештачким језером Барје и са општином Вучје. Обнавља се и 

асфалтни пут који повезује Лебане се селом Прекопчелица и Царичиним Градом. Укупна 

дужина путева у Лебану је 156 km. 

     Табела 30: Дужина путева у општини Лебане 

Укупно 
Савремени 

коловоз 

Магистрални Регионални Локални 

Свега 
Савремени 

коловоз 
Свега 

Савремени 

коловоз 
Свега 

Савремени 

коловоз 

156 75 20 20 51 42 85 13 

     Извор: Просторни план општине Лебане; 2009-2024 

4.6.4. Туризам 

     Поред тога што општина Лебане нема значајније туристичке потенцијале, њен 

туристички значај је велики уколико се одређене туристичке вредности повежу са 

туристички атрактивним местима у непосредној околини. То се пре свега односи на 

Сијаринску Бању и Царичин град, као најзначајнијим туристичким потенцијалима 

Јабланичког краја. Повезивањем туристичких вредности на територији општине Лебане, 

са Сијаринском Бањом и Царичиним градом, Лебане би постало значајно туристичко 

место. 

Сијаринска Бања је смештена у дну бањске котлине, на 450 m надморске висине, испод 

виса Кале, северног огранка планине Гољак. Ова бања има 18 извора минералних вода. По 

температури воде од 75 С⁰, на трећем је месту у Србији, а поред овог топлог извора у 
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бањи има и минералних извора хладне воде са температуром од 16-21 С⁰. Посебна и 

најзначајнија вредност Сјаринске бање је вештачки гејзир. 

      Слика 19: Гејзир у Сијаринској Бањи         Слика 20: Сијаринска Бања 

 

 

 

 

 

 

 

                   Извор: www.putovanja.info  

Веома значајно за развој туризма на територији општине Лебане јесте велика еколошка 

вредност простора. Највећи део територије у Лебану обухватају еколошки чисти и здрави 

простори који за развој туризма у будућност имају велики значај. Као еколошки чист и 

самим тим за туризам значајан простор издваја се изворишни део реке Шуманке. У том 

делу, у троуглу Клајић-Радевачка чесма-Липовица, постоје услови за развој рекреативног 

туризма, за развој скијашких активности и целогодишњег боравка у природи. У селима 

планинског дела општине Лебане, шуме, пропланци и пашњаци, долине потока, ливаде 

имају велики значај за развој туризма, с обзиром да се ради о еколошки вредним 

просторима. 

Велики значај за туризам има и Царичин Град, 7 km удаљен од Лебана, простире се на 

површини од 42000 km². Поред Царичиног града у групу антропогених туристичких 

вредности на територији општине Лебане спада и велики број цркава и споменика 

сакралне уметности. Најзначајнија је цркве у Лебану, подигнута 1932. године на 

узвишеном платоу у граду. Црква је у византијском стилу са дограђеним звоником и 

посвећена је Усековању честите главе Светог Јована Крститеља. 

 

 

 

 

http://www.putovanja.info/
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                       Слика 21: Црква Св. Јована Крститеља у Лебану 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       Извор: www.jugmedia.rs   

Значајна је и црква у селу Шумане, посвећена Светом Великомученику Прокопију. По 

народном предању, ова црква је подигнута на гробовима изгинулих српских војника у 

рату против Турака 1876/77. године. Црква је саграђена на брдашцу у селу, у византијском 

је стилу и видљива је из свих делова овог села. Поред сакралних објеката на територији 

општине Лебане има и преко двадесет спомен обележја из ослободилачких ратова. 

Најпознатији јесте споменик народном хероју Кости Стаменковићу, у селу Шилово. 

Погинуо је у свом родном селу Шилову, 1942. године.  

За смештај туриста у Лебану послује хотел Б категорије, „Царичин Град“, изграђен 1985. 

године.    

4.7. Насеља општине Лебане 

     Општина Лебане је подељена на 39 насеља. Осим Лебана које има статус градског, сва 

остала насеља су сеоска.  

     Лебане је по својој физиономији друмско насеље, које има линијски правац пружања 

дуж реке Јабланице и магистралног пута Лесковац-Лебане-Приштина. Лебане је 

формирано поред села истог имена после ослобођења 1878. године. Када је као село 

добило улогу седишта Јабланичког среза почело је да се развија у варошицу. Тако је 

Лебане после Другог светског рата било варошица са 1500 становника. Са развојем 

индустрије, после 1958. године, почиње развој варошице у право градско насеље. Најбрже 

се Лебане развијало у периоду од 1977. до 1985. године. Лебане је 1976. године било 

погођено катастрофалном поплавом што му је нанело велику материјалну штету. 

Финанскијска помоћ после ове поплаве помогла је да у граду почне интензивнији процес 

индустријализације и бржи развој града.   

http://www.jugmedia.rs/
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Данас је Лебане, управно, саобраћајно, културно, здравствено и економско средиште 

општине. 

 Слика 22: Лебане после поплаве 1976. године  

 

 

 

 

 

 

 

                          Извор: static.panoramio.com  

    На територији општине Лебане има 38 сеоских насеља и то су: Бачевина, Бошњаце, 

Бувце, Велико Војловце, Гегља, Голи Рид, Горње Врановце, Гргуровце, Доње Врановце, 

Дрводељ, Ждеглово, Клајић, Коњино, Кривача, Лалиновац, Липовица, Лугаре, Мало 

Војловце, Нова Топола, Ново Село, Пертате, Петровац, Поповце, Пороштица, 

Прекопчелица, Радевце, Радиновац, Рафуна, Свињарица, Секицол, Слишане, Тогочевце, 

Ћеновац, Цекавица, Шарце, Шилово, Штулац и Шумане. 

Сва села на територији општине Лебане према надморској висини могу да се поделе у три 

основне групе:  

- равничарска сеоска насеља, до 300 m надморске висине; 

- брдска сеоска насеља од 300-500 m надморске висине; 

- планинска сеоска насеља, преко 500 m надморске висине 
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                             Слика 23: Насеља на територији општине Лебане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извор: lb.os.sud.rs 

     Равничарска сеоска насеља заузимају североисточни део општине и по својој 

физиономији то су села збијеног типа. Ова села се пружају дуж магистралног пута 

Лесковац-Лебане-Приштина. Становништво у равничарским селима се бави 

повртарством, где је најзначајнија производња паприке. Сеоска дворишта у селима 

збијеног типа су често правоугаона, и подељена су на кућно и економско двориште. 

Стамбени објекти су уз улицу, а економски објекти су иза њих.  

     Брдска сеоска насеља чине природну везу између равничарских и планинских сеоских 

насеља. По физиономији то су села разбијеног типа. Састоје се од група кућа које су 

подигнуте у засеоцима. Около засеока су воћњаци, њиве и ливаде. У селима разбијеног 

типа дворишта су неправилног облика и подељена су на функционалне делове и то кућно 

двориште, стајско двориште и окућница. „Стамбени објекти су најчешће на сувим 

терасастим деловима земљишта, централно постављени у односу на двориште. Економски 

објекти су постављени у близини долинастих делова дворишта због једноставнијег 

одвођења отпадних вода. Остали објекти заузимају периферне положаје.“ (Просторни 

план општине Лебане; 2009-2024) 
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     Планинска сеоска насеља по својој физиономији припадају старовлашком типу 

разбијених сеоских насеља. Највеће село овог типа је Липовица, а најмање је Петровац. 

Ова села се деле на махале и засеоке које су размештене по брдима у атару села. Махале 

су често удаљене и до 2 km. Свака махала припада једној фамилији по којој се махале 

обично и називају. Око села су шуме, ливаде, њиве и пашњаци. Планинска сеоска насеља 

су данас углавном депопулациона, заступљена су старачка домаћинства, а честа је и појава 

напуштених домаћинстава. Мали број становника у овим селима се бави земљорадњом и 

сточарством. Веома је развијено воћарство у овим селима. 

               Слика 24: Планинско село Петровац 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Извор: www.jugmedia.rs  

     Главни потенцијали руралних подручја на територији општине Лебане су 

пољопривредне површине које захватају више од 64 % територије општине, па се уз 

одговарајући приступ у селима може интензивирати пољопривредна производња. Поред 

тога што рурална подручја располажу јако значајним пољопривредним површинама 

постоје ограничења која отежавају развој пољопривреде на овом простору. Ограничења су 

пре свега демографско пражњење и неповољна социо-економска структура посебно у 

брдско-планинским селима, слабо развијена инфраструктура, слаба доступност јавних 

служби, слабо развијене услуге и друге допунске делатности пољопривредног сектора. 

 

 

 

 

http://www.jugmedia.rs/
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5. Циљеви  будућег развоја општине Лебане 

 

     Будући развој општине Лебане састоји се у активирању целокупног потенцијала ради 

економског напредка и смањења степена неразвијености. Лебане је општина која 

располаже јако значајним потенцијалима које треба правилно користити и усмерити ка 

побољшању квалитета живота становништва, ка демографској  обнови и већем степену 

економске развијености. „Општина Лебане треба да обезбеди одговарајуће планске, 

административне и инфраструктурне услове повољне за инвестирање, да прилагоди 

привредни развој тржишним условима привређивања, да повећа ефикасност и да пружи 

већу подршку предузетништву.“ (Просторни план општине Лебане; 2009-2024) 

 Како би се побољшао економски развој општине потребно је подстицати развој и 

повећати доступност периферних подручја и постићи уравнотежен развој целокупног 

подручја на локалном и регионалном нивоу. 

„У посебне циљеве просторног развоја општине Лебане спадају: 

- Успоравање и заустављање негативних демографских процеса применом мера 

ефикасне економске и социјалне политике; 

- Одговарајућа функционална намена и заштита простора, уз смањење физичке 

изолованости сеоских насеља у односу на општински центар; 

- Развој јавних служби у складу са демографским и социјалним специфичностима 

насеља; 

- Одрживо коришћење и заштита пољопривредног и шумског земљишта и 

хидролошких ресурса; 

- Стварање привредне структуре која ће омогућити убрзан процес запошљавања; 

- Увећање туристичке атрактивности општине усклађено са очувањем, заштитом и 

унапређењем посебних природних, предеоних и амбијенталних вредности и 

непокретних културних добара; 

- Одговарајући развој система саобраћајне и комуналне инфраструктуре и њена 

интегрисаност у окружење; 

- Подстицање пословног, технолошког и научног развоја општине; 

- Операционализација планских процеса-избор праваца развоја, усмеравање, 

подстицање и контрола развоја.“ (Просторни план општине Лебане; 2009-2024) 

     Потребно је применити напред наведене циљеве како би се пре свега побољшао 

негативан демографски развој општине Лебане. Потребно је успорити и зауставити 

негативне демографске процесе применом мера економске и социјалне политике. Затим 

усмерити равномернији размештај становништва на простору општине, спречити одлив 

младог и високообразованог становништва, подстаћи повратак дела исељеног 

становништа и стимулисати насељавање младог и радноспособног становништва, 
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унапредити квалитет радне снаге унапређењем нивоа формалног и неформалног 

образовања одраслих ради стварања повољнијих услова за запошљавање, стварање услова 

за отварање нових радних места подстицајном пореском и локалном политиком општине. 

     За будући развој општине Лебане велики значај има и развој руралног подручја, с 

обзиром да се ради о просторима који располажу значајним потенцијалима за живот. 

Развој руралног подручја заснива се на што већем коришћењу свих ресурса којима ови 

простори располажу, а то су пре свега природни ресурси, са циљем уређења и побољшања 

животних, радних и производних услова на селу. Како би се сеоска насеља на територији 

општине Лебане развијала неопходно је пре свега омогућити заштиту стамбених, 

економских и других објеката у селима од даљег пропадања, затим њихову обнову и 

рационално коришћење у пуној мери. Да би се постигла обнова и развој планинских 

сеоских насеља на простору општине потребно је обезбедити повољне услове који би 

привукли ново становништво и то младо становништво које би животом и радом у овим 

селима могло да обезбеди потребна средства за живот. По питању социјалне и друштвене 

обнове сеоских насеља потребно је уређивати сеоске центре као вишефункционалне 

просторе, уз понуду културних, спортских, забавних и едукативних садржаја, као 

основних предуслова за задржавање младог становништва на селу. 

„Са аспекта економског развоја сеоских подручја, први корак представља либерализација 

привредне политике у смислу крајње повољног кредитирања и смањења пореза за 

приватне иницијативе, што би представљало почетни корак ка осмишљеном коришћењу 

вредних природних потенцијала општине, кроз развој разноврсних привредних 

делатности, прилагођених локалним специфичностима и то: сточарске фарме; ратарство и 

повртарство, уз укрупњавање поседа и стварање услова за гајење производа током целе 

године (стакленици и наводњавање); узгој и експлоатација шума; узгој и експлоатација 

јагодичастог воћа и шумских плодова и разног лековитог биља; узгој дивљачи, као 

предуслова за развој ловног туризма; заснивање виноградарства са погонима за 

производњу вина“ (Просторни план општине Лебане; 2009-2024)  

Неопходно је извршити реорганизацију атара, да би се подигао квалитет и постигла 

економска исплативост пољопривредне производње. Кроз развој приватних иницијатива и 

уз помоћ институционалне подршке, успешно би се развио туризам на селу. Унапређење 

главних путних праваца и развој сеоске инфраструктуре, остају главни приоритети за 

развој и просперитет руралог подручја. 

За развој општине Лебане у будућности планира се : 

- Реструктурирање постојећих индустријских комплекса у Лебану; 

- Формирање пословно-производне зоне „Јабланица“; 

- Формирање и инфраструктурно опремање локација за мање погоне прехрамбене 

индустрије у Бошњацу и Прекопчелици; 
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- Формирање и инфраструктурно опремање локација мањих специјализованих 

прерађивачких погона „здраве хране“, паковање лековитог биља и шумских 

плодова; 

- Подстицање развоја производног занатства, пре свега у Лебану и центрима 

заједнице насеља. 

     Још један од значајних фактора за будући развој општине Лебане јесте туризам. Лебане 

је општина која има јако значајне али нимало искоришћене потенцијале за развој туризма. 

Подручје општине Лебане је у оквиру туристичке регије Горња Јабланица-Пуста река, као 

дела туристичког кластера Југоисточне Србије. За општину Лебане са аспекта туризма 

веома је значајна туристичка зона Радан која би објединила туристички простор Царичин 

Град, туристичко место Слишане и друге туристичке локације. Зона Радан комбинује 

програме и капацитете за различите облике туристичке понуде и то: везано за културни 

туризам-рута „Пут римских царева, везано за туристичке објекте и садржаје и везано за 

уређен и природни пејсаж за рекреацију у летњем периоду. Туристички простор „Царичин 

град“ садржи археолошко налазиште Ivstiniana Prima. Туристичко место Слишане 

садржало би село Слишане-уређено као центар руралног туризма и гастрономије; 

раданске кафане- групација етно-ресторана и кафана у самом насељу Слишане; Етно-

махала Радан-новоизграђено и савремено туристичко насеље, стилизовано у духу околног 

руралног амбијента; рекреативни центар Радан и Етно-парк Слишане.  

                Слика 25: Село Слишане 

 

 

 

 

 

 

 

                  Извор: www.jugmedia.rs  

Друге туристичке локације формирале би се као туристички пунктови у функцији 

целовите туристичке понуде  и то су: друмска кафана на путу Царичин Град-Слишане; 

одмориште и видиковац Радан; визиторски центар Радан је туристичка локација на вишем 

подручју Радана, саобраћајно доступна и опремљена за дневне услуге мањим и средњим 

туристичким групама и друге туристичке пунктове екстензивног руралног туризма у свим 

сеоским насељима у туристичкој зони Радан. 

http://www.jugmedia.rs/
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Значај за развој туризма у Лебану има и секундарна туристичка зона Кључ која би 

објединила вишенаменску акумулацију Кључ, туристичко место Клајић, рибарско насеље 

Кључ и друге туристичке локације. Акумулација Кључ би приоритетно била намењена за 

водоснабдевање насеља и друге водопривредне функције. Туристичко место Клајић иако 

нема развијену туристичку делатност и туристичку инфраструктуру идентификовано је 

као шанса да се заустави демографско пражњење овог руралног простора као и да се 

напуштени или делимично искоришћени стамбени фонд може сматрати завидним 

туристичким потенцијалом. Рурално насеље Клајић може да буде уређено као центар 

руралног туризма и ловног туризма, објекти сеоских домаћинстава могу се 

реконструисати или адаптирати у функцији сеоског туризма, угоститељства и других 

комплементарних садржаја. Могуће је покренути и школу у природи за вишедневни 

боравак и Учионица у природи за дневне излете школа из Лебана и околине, на локацији 

постојеће школе у Клајићу која има стари и нови објекат школе, кухињу са трпезаријом, 

спортске терене и пространо школско двориште.  

                Слика 26: Пут преко села Гргуровце до села Клајић 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Извор: static.panoramio.com  

Друге туристичке локације формирају се као туристички пунктови у функцији целовите 

туристичке понуде туристичког места Клајић и то су:  

1. Рибарска кафана на регионалном путу Лебане-Клајић, у атару села Гргуровце; 

2. Одмориште и ловачки видиковац Липовица и 

3. Друге туристичке пунктове екстензивног руралног туризма у свим сеоским 

насељима у туристичкој зони Кључ. 

     Приоритет у будућем развоју територије општине Лебане имају демографски развој, 

организације мреже насеља и јавних служби. 
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Када се говори о демографском развоју основу чини, усклађивање квалификационе 

структуре становништва са потребама привреде.  

У оквиру развоја мреже насеља, у урбаном центру Лебане предвиђа се „унапређење 

квалитета функција општинског центра које ће бити садржане искључиво у градском 

насељу и развој субрегионалних функција Лебана (за општине Лебане, Бојник и Медвеђа) 

у оквиру функционалног урбаног подручја Лесковца-формирање дистрибутивног центра, 

туристичке услуге везане за активирање и промоцију археолошког локалитета „Царичин 

Град“.(Просторни план општине Лебане; 2009-2024)  

У центрима заједнице насеља планира се унапређење квалитета постојећих и развој нових 

насељских садржаја у циљу подизања централитета ових насеља, и то јавне службе, 

саобраћајно и инфраструктурно опремање сеоских центара, затим подстицање развоја 

доминатних привредних активности у зависности од специфичности сваког центра; па би 

тако у Бошњацу требало што више интензивирати пољопривреду и развој прерађивачке 

индустрије; у Прекопчелици треба иницирати развој пољопривреде као и пословних и 

услужних функција; а у Клајићу подстицати развој шумарства, екопољопривреде и 

сеоског туризма. 

У локалним центрима тежи се ка развоју и унапређењу постојећих капацитета друштвене 

инфрструктуре и ка развоју специфичних насељских садржаја и то: у Слишану се иницира 

развој сеоског и гастро туризма; у Бувцу развој екопољопривреде; у Поповцу очување и 

унапређење капацитета јавних служби и развој екопољопривреде. 

У примарним сеоским насељима приоритет у будућем развоју имају повећање саобраћајне 

доступности, развој екопољопривреде и зачетак развоја капацитета у области сеоског 

туризма.  

Основу за почетак побољшања економске ситуације на територији општине Лебане у 

будућности и оно од чега треба почети како би ова општина изашла из круга економски 

девастираних чини зачетак развоја специјализованих центара тј. производно-пословно-

услужних центара дуж магистралног пута М9, и то Коњино-Ждеглово и Бошњаце-

Пертате-Ћеновац, као и формирање производних кластера у области производње, прераде 

и пласмана пољопривредних производа у насељима у долини Јабланице. У развоју 

привреде неопходно је створити прво могућности за инвестирања и обезбеђивања нових 

радних места. Затим модернизација целокупног пољопривредног сектора; пошумљавање 

на земљишту нижих бонитетних класа и напуштеном пољопривредном земљишту; 

реструктурирање постојећих и формирање нових пословно-производних делатности; 

формирање субрегионалног трговинско-дистрибутивног центра у Лебану за општине 

Лебане, Бојник и Медвеђа; успостављање, уређивање и презентација туристичког 

простора Царичин Град; успостављање туристичке кружне руте „Радан“, са суседним 
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општинама и све друге привредне активности и иницијативе предузетника које су у 

складу са планским решењима. 

Када се планира развој јавних служби у будућности приоритет се ставља на развој путне 

мреже и обезбеђивање адекватног јавног превоза како би се повезала сва насеља на 

територији општине Лебане. Затим, неопходна је реконструкција и доградња постојеће 

или изградња комбиноване дечје установе у Лебану и изградња објекта дечје установе у 

Бошњацу. Адаптација, реконструкција и опремање школских објеката, опремање школа 

савременим наставним средствима и уређења школских дворишта, као и реконструкција 

школских објеката који нису у функцији у сеоским насељима ради активирања програма 

„школа у природи“; затим изградња и опремање одељења стационарног типа при Дому 

здравља у Лебану; реконструкција спортско рекреативног центра и изградња базена у 

Лебану, изградња и опремање дечјих игралишта и јавних спортско-рекреативних простора 

како у Лебану тако и у сеоским насељима на простору општине; развој локалних установа 

и програма културе у руралном подручју. 

     Извући општину Лебане из круга економски деградираних општина у будућности је 

могуће. Неопходно је на правилан начин искористити све потенцијале којима ова општина 

располаже па да се врати економски и урбанистички развој какав је некада имала. Основа 

за економски напредак Лебана у будућности била би привући становништво кроз 

туристичку понуду подручја и подстаћи трајно насељавање у еколошки јако значајна 

сеоска насеља. 

                     Слика 27: Град Лебане 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Извор: https//i.ytimg.com 
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6. Закључак 

 

    Одувек је било јако великих интересовања за развој и кретања становништва. Кроз 

историју увек се водила брига о оптималном броју становника  и предлозима и мерама 

које треба предузети да се повећа или смањи број становника на неком простору зависно 

од природних и друштвених чинилаца. Основни проблем представљало је ускладити број 

становника са привредним потенцијалима, повећати број становника после епидемија и 

ратова или како смањити бројност популације услед недостатка хране и других 

привредних проблема и недостатака.  

Природна и механичка кретања становништва доводила су и доводе до сталних промена у 

географској средини. Својим кретањем и потребама становништво доводи до развоја 

индустрије, услужних делатности, унапређује пољопривреду и доводи до интензивног 

развоја процеса урбанизације. Велику важност за развој урбанизације неког простора има 

свеукупни демографски развој подручја, и то кроз промене броја становника, његову 

густину насељености, кроз квалитативне промене становништва, механичка кретања итд.  

     Општина Лебане има изузетно неповољне демографске трендове и то, негативан 

природни прираштај, велико опадање удела младог и раст удела старог у укупном броју 

становника што се одражава на структуру активног становништва, затим негативан 

миграциони салдо, односно веће је исељавање становништва са простора општине него 

досељавање на територију Лебана. Лебане даље карактеришу висок степен 

незапослености, низак ниво образовања становништва старијег од 15 година, неповољна 

квалификациона структура радно способног становништва, односно укупна неразвијеност 

општине. Неповољне демографске карактеристике прати и негативан економски развој 

тако да се општина Лебане сврстава у ред економски девастираних подручја. Економско 

заостајање најизраженије је у брдко-планинским деловима општине, а то са друге стране 

утиче на емиграционе процесе становништва из тих подручја, док се огњишта гасе, а села 

остају напуштена.  

     Лебане је општина према којој је природа била дарежљива и која у том погледу 

располаже јако значајним потенцијалима за живот.  

Општина Лебане припада микрорегији Топлица и Јабланица у оквиру субрегије Јужно 

Поморавље у ширем смислу, мезорегија је Јужна Србија и макрорегија планинско-

котлинско-долинска Србија. У рељефу се издвајају два реазличита дела, део Лесковачке 

котлине на истоку и североистоку и брдско-планински на западу, југу у југозападу. 

Заступљена је умереноконтинентална клима. На територији општине Лебане протиче река 

Јабланица и она даје основна обележја читавом крају. 
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     Значајни природни потенцијали Лебана су: пољопривредно земљиште у равничарском 

делу чини основу за развој ратарске и повртарске производње; пољопривредно земљиште 

у брдским теренима за воћарску производњу; воде реке Јабланице и планина Радан као 

значајно планинско подручје са истакнутим условима за развој туризма. 

Територија општине Лебане спада у подручја јако квалитетне животне средине, а 

располаже и значајним културним наслеђем на подручју Радана и археолошког локалитета 

Царичин Град.  

     Потенцијали за квалитетан живот и рад у општини Лебане су велики, па узроке 

неразвијености треба тражити у историјском запостављању ових крајева, у лошим 

саобраћајним приликама и слабој повезаности простора, недостатку материјалних 

средстав, инвестиција и стручних кадрова.  

Будући развој општине Лебане састоји се у активирању целокупног потенцијала ради 

економског напредка и смањења степена неразвијености. Како би се побољшао економски 

развој општине потребно је подстицати развој и повећати доступност периферних 

подручја и постићи уравнотежен развој целокупног подручја на локалном и регионалном 

нивоу. 

Потребно је успорити и зауставити негативне демографске процесе применом мера 

економске и социјалне политике.  За будући развој општине Лебане велики значај има и 

развој руралног подручја односно оживљавање брдско-планинског простора с обзиром да 

се ради о просторима који располажу значајним потенцијалима за живот. Вратити 

исељено и привући насељавање новог становништва, односно вратити живот у Лебане 

основни је циљ будућег развоја ове општине. 
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