
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем 
XX и почетком XXI века 

 
МАСТЕР РАД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кандидат: Ментор: 
Тања С. Михајловић проф. др Александар Радивојевић 
Бр. индекса: 158 
 
 

Ниш, новембар 2014.  



Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 2 
 

Садржај 
 

Увод 4 
 
1. Географски положај, границе и величина Белопаланачке котлине 5 
 
2. Саобраћајни положај        7 
 
3. Физичко – географска обележја      9 

3.1. Геолошка обележја       9 
3.2. Типови рељефа       10 

3.2.1. Тектонски рељеф       11 
3.2.2. Абразиони (језерски) рељеф     11 
3.2.3. Флувијални рељеф       12 
3.2.4. Крашки рељеф       14 

3.2.4.1. Површински крашки рељеф     15 
3.2.4.2. Подземни крашки рељеф     15 

3.3. Климатска обележја       18 
3.3.1. Температута ваздуха       18 
3.3.2. Ветрови        19 
3.3.3. Облачност        20 
3.3.4. Падавине        21 

3.4. Хидролошка обележја      22 
3.4.1. Површинске воде       22 
3.4.2. Подземне воде       24 
3.4.3. Термо – минерални извори      26 
3.4.4. Поплаве        27 

3.5. Педолошка обележја       27 
3.6. Биљни и животињски свет      28 
 

4. Друштвено – географска обележја      30 
4.1. Становништво       30 

4.1.1. Становништво кроз историју     30 
4.1.2. Порекло, досељавање и исељавање становништва  31 
4.1.3. Кретање броја становника      33 
4.1.4. Густина насељености      36 
4.1.5. Број, величина и структура домаћинства    37 
4.1.6. Природно кретање становништва     38 
4.1.7. Бракови и разводи бракова      41 
4.1.8. Механичко кретање становништва     42 
4.1.9. Полна и старосна структура становништва   44 
4.1.10. Етничка структура      45 
4.1.11. Образовна структура становништва   46 



Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 3 
 

4.1.12. Економска структура становништва   47 
4.2. Привреда        48 

4.2.1. Пољопривреда       49 
4.2.2. Рударство        53 
4.2.3. Индустрија        55 
4.2.4. Туризам        56 

4.3. Насеља        58 
4.3.1. Положај насеља       60 
4.3.2. Физиономија насеља       60 
4.3.3. Обликованост насеља      61 

Закључак           62 
 
Литература           63 
 
Биографија 64 
 
  



Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 4 
 

Увод 
 
Белa Паланкa je место подигнуто на темељима античке Ремизијане, једно од 

најстаријих места на подручју Балкана,  за које се сматра да су у III веку пре нове ере 
основали Келти. Овај крај је имао бурну историјску прошлост, што је имало утицаја на 
садашњи ниво развоја. Стабилан развој овог краја могли би да обезбеде његови 
природни потенцијали, али су они нажалост недовољно и неадекватно искоришћени.  

Белопаланачка котлина се налази на паневропском коридору X, између Ниша и 
Софије, у југоисточној Србији. Административно припада Пиротском округу. У 
композитној, полигенетској и сложеној долини Нишаве, по својим природним одликама 
представља посебну област. 

Са друге стране, одређени демографски процеси довели су до многих промена, 
смањења броја становника, гашења појединих сеоских насеља. Због тога сам се 
опредилила да анализирам и демографску слику овог краја са посебним освртом на XX 
и почетак XXI-ог век. 

Рад је написан на основу објављених званичних статистика Републике Србије, као 
и података добијених из наведене литературе. Рад се састоји из три дела:  

1) у првом делу је описан географски положај белопаланачког краја, његове 
границе и величина;  

2) у другом делу су обрађени физичко-географски елементи, почев од геолошке 
грађе, рељефа, климе, хидрографије, земљишта, па све до биљног и животињског света 
Белопаланачке котлине; 

3) у трећем делу обрађени су друштвено-географски елементи у оквиру којих је 
обрађено становништво, привреда и насеља Белопаланачке котлине. 

 
  



Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 5 
 

1. Географски положај, границе и величина Белопаланачке 
котлине 

Бела Паланка се налази између Пирота и Ниша. Од Ниша је удаљена 42 km а од 
Пирота 27 km. Према подацима из 2004. године површина котлине Беле Паланке је 517 
km2. Белопаланачко поље се налази између географских координата: 22016` и 22023` 
источне географске дужине и 43013` и 43015` северне географске ширине. 
Најистакнутији врх јужног обода котлине, Големи врх, који се уздиже са Суве планине 
готово изнад средишњег дела котлине, удаљен је од Јадранског мора 265 km, од 
Егејског мора скоро исто као и од Јадранског, а од Црног мора је 420 km далеко. 
Белопаланачка котлина је дугачка 22 km, а највећа ширина је 4 km.  Ова ко тлина је 
окружена планинским венцима и то: са севера су Сврљишке планине, на југу 
Шљивовички венац и у доњем делу северни гребен Суве планине (Петровић Ј., 1998.). 

 
Карта бр. 1. Положај Беле Паланке на карти Србије 

Извор: 
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/themes/danland/investitori/prednosti/Mapa.gif 

 
Епигенетском сутеском Скокањчиног камена и Белановачко – црвеноречким 

сужењем, белопаланачка котлина је морфолошки подељена на три дела: горњи, средњи 
и доњи. Горњи део котлине је дуг 4 km и пружа се у правцу Нишаве. Он се протеже од 
ртасте епигеније Св. Оца до епигеније Скокањћиног камена. Средњи део котлине је дуг 
10 km и пружа се од те епигеније до Белановачко – црвеноречког сужења. Трећи део 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/themes/danland/investitori/prednosti/Mapa.gif�
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почиње од тог сужења и после 8 km завршава се низводно на улазу у Сићевачку клисуру 
(Петровић Ј., 1998.). 

Овако смештена између сутеске Св. Оца, Сићевачке клисуре и ободних планина, 
она се пружа паралелно са венцима околних планина и правцем тока Нишаве. Пружање 
котлине је упореднички, јер је оса котлине одређена правцем исток – запад до Новог 
Села и Вргудинца, одатле се мења на дијагонални, с обзиром да скреће у правцу 
југоисток – северозапад и допире до Градишта, односно улаза у Сићевачку клисуру. 

По својој широј припадности и мезо – физиогеографском положају Белопаланачка 
котлина припада интрабалканском низу котлина. Тај низ котлина почиње Софијском 
котлином на истоку и настављајући се преко Пиротске и Ђурђевопољске котлине 
завршава Белопаланачком, као последњом интрабалканском котлином на западу. 
Макроцелине Белопаланчке котлине су: сама Белопаланачка ко тлина и о блук Суве 
планине (Митић Д., 2006.). 

Белопаланачка котлина се граничи на (Митић Д., 2006.): 
• северу са Сврљишком котлином,  
• северу и североистоку са пределом Белопаланачког буџака,  
• истоку са Ђурђевопољском котлином,  
• југоистоку са Пиротском котлином и планином Белавом, 
• југу са Коритничком котлином, 
• југозападу са пределом Заплања и на 
• западу са Нишком и Остовичком котлином и Сићевачком клисуром. 

Граница на северу са Сврљишком котлином се скоро у потпуности поклапа са 
катастарском границом на простору дефинисаним развођем и врховима Пернатица 
(1179 m), Зелени врх (1334 m), Големи врх (1252 m). То су најистакнутије висинске 
тачке на развођу сврљишког Тимока и Нишаве. 

Граница на северу и североистоку са Белопаланачким буџаком почиње тромеђом у 
којој се срећу границе Белопаланачке котлине, Белопаланачког буџака и Сврљишке 
котлине. То је Големи врх (1252 m). На Равништу је тромеђа Белопаланачке котлине, 
Белопаланачког буџака и Ђурђевопољске котлине.  

Одатле је граница на истоку са Ђурђевопољском котлином. 
Граница на југоистоку са Пиротском котлином преко планине Белаве иде 

топонимима: Козикамен, Пећ, Белавом на Седлар, Градиште, извор са именом Корита, 
Орљи камен, Овнарник, до места званог Крушка. Ту пролази регионални пут према 
Пироту. Овде се улази у атар Шљивовика на Антине ширине, Дојкине локве, Гариње до 
Говедарника и Голаша.  

Од  Голаша почиње јужна граница са Коритничком котлином и креће се 
гребенима и превојима нижих планина: Шљивовичким врхом, Поповим врхом (806 m) и 
Великим курилом (539 m). Од Великог курила преко Мокрањскох ждрела и Малог 
курила (452 m) јужна граница избија на потковичасти гребен Суве планине – на врх 
Голаш (1388 m). Одавде почиње југозападна граница са пределима Заплања. 

Западна граница, према Нишкој котлини је на уском развођу Црвене и Јелашничке 
реке. Спуштајући се са гребена Суве планине – од Соколовог камена (1552 m), она води 
од Велике чуке (882 m) преко Раскрсја и Остре главе (639 m) на зараван Плочу. Остали 
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део западне границе на разривеној Куновичкој површи, са Островичком котлином, до 
улазног дела Сићевачке клисуре је на вододелници Огорелице (618 m) и Облика (898 
m). На супротној страни улазног дела Сићевачке клисуре, северно од Облика, граница 
између Сићевачке клисуре и Белопаланачке котлине фиксирана је на заравни Градиште 
(510 m) и узвисини Чуки (521 m). Од Чуке остали део западне границе праволинијски 
узлази на гребен Сврљишких планина, завршавајући се на врху Пернатици (1179 m) 
(Митић Д., 2006.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта бр. 2. Административна граница Белопаланачке котлине 
Извор: http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/Opstina%20BP.JPG 

 
2. Саобраћајни положај 

 
Први писани трагови о саобраћају и градњи путева се односе на Via Militaris. У 

римско доба саобраћајна магистрала моравско – нишавска – маричка је била једна од 
главних на Балканском полуострву. Од Ниша на исток водио је антички пут Via 
Militaris. Римски во јнички пут је обилазио  Сићевачку клисуру.  Он је ишао  кроз раван 
котлине у долину Куновице, па је преко платоа Плоче пролазио развође Куновице и 
Црвене Реке и улазио у Белопаланачку котлину, до античке Ремизијане. Од Ремизијане 
друм се пружао југоисточним ободом котлине. Римски војнички пут (завршен до Ниша 
33. или 34. г. н.е.) био је дуго време једини спој између Запада и Истока и представљао 
је, са стратешког и трговачког гледишта, најважнији пут Балканског Полуострава. Тај 
пут је у Белопаланачкој котлини местимично био очуван и у XVI веку (Митић Д., 
2006.). 

У средњем веку кроз ову област водио је Цариграрски друм (Истанбуљол). Ишао 
је од Ниша долином Кутинске реке кроз Заплање, па је Суву планину прелазио преко 
њене најниже преседлине Змијине ливаде изнад Јагличја. Он је под северном суподином 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/Opstina%20BP.JPG�
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Суве планине ишао развођем између Црвене и Јелашничке реке и долином Црвене реке 
у Белопаланачку котлину ка Белој Паланаци. Из Беле Паланке друм је пролазио кроз 
село Клисуру, пео се на један изданак Белаве, пролазио кроз Суводол, ишао подножјем 
Белаве и Асарлуке и улазио у Пирот на Бистрицу. Овим путем су се кретали товарни и 
колски саобраћај, пролазиле су дипломатске мисије и царска посланства, путници и др 
(Митић Д., 2006.). 

Данашњи саобраћајни пут који пролази кроз Сићевачку клисуру изграђен је 1968. 
године. Ова саобраћајница је од великог значаја за Понишавље. На овом путу кроз 
клисуру има 13 тунела. 

Кроз Мокрањско ждрело, долином Коритничке реке пролази пут Бабушница - 
Бела Паланка, који везује Лужницу и остало залеђе Суве планине са средњим 
Нишављем. Овај пут се везује у Белој Паланци са уздужним међународним путем, који 
води нишавском долином. Ту се укршта и пут који се пружа северном страном 
Белопаланачке котлине, пролази обод на превали Бабина глава и као Тимочки друм 
излази на Видин и доње Подунавље.  

У периоду од 1887. до 1888. године је изграђена железница долином Нишаве у 
режији српске владе (као саставни део велике светске магистрале која везује запад и 
исток), што је имало велики значај и утицај на средње Понишавље (Митић Д., 2006.). 

Повезана је саобраћајницама са великим регионалним центрима и то до: Београда 
280 km, Софије 108 km, Солуна 450 km, Ниша 42 km, Пирота 27 km. 

 

 
Слика бр. 1. Железничка пруга и аутопут кроз Сићевачку клисуру 

Извор: 
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/Automobilski%20put.JPG 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/Automobilski%20put.JPG�
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3. Физичко – географска обележја 
 

3.1. Геолошка обележја 
 

Геолошки сасатав средњег Понишавља је представљен јако мозаичном 
структуром. Најстарији седиментни материјали у геолошком саставу ове области 
потичу из карбона и припадају шкриљавим глинцима и аргилошистима, који су 
откривени у Ветанској корутини између масивних кретацејских кречњака Суве планине 
и кречњачких масива Сврљишких планина. Ови шкриљци су највероватније карбонске 
старости. У сливу басена Црвене реке карбонске стене су представљене у две серије. У 
старијој серији заступљени су силификовани шкриљци, лапорци и глинци. Млађим се 
шкриљцима и шкриљавим лапорцима придружују и пешчари. У овим стенама јављају се 
и послојци каменог угља. Карбонске стене имају највећу дебљину у високом изворишту 
Топоничке реке, под самим билом Суве планине. Зона пружања карбонских стена је 
дугачка око 20 km, а највећа ширина јој је до 3 km (Митић Д., 2006.). 

Најмлађа периода палеозоика представљена је црвеним пешчарима. Овим стенама 
скоро у потпуности је испуњен басен слива Црвене реке, а учествују и у делу јужног и 
западног обода Белопаланачке котлине. У облуку Црвене реке представљају непрекидан 
комплекс, дужине 12 km, а ширине до 4 km. У долини Топоничке реке откривени су до 
дубине од 150 m док се према Куновици истањују, откривајући у подини палеозојске 
карбонске шкриљце. На јужном ободу Белопаланачке котлине пермски пешчари се 
показују у две фације: фација црвених и фација бело – зуте до сиве боје. Пешчари 
црвене боје су богати оксидима гвожђа (Митић Д., 2006.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 2. Црвени пешчари у облуку Црвене реке 
Извор: 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geo
grafija/Crveni%20pestar%20veca.jpeg 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geografija/Crveni%20pestar%20veca.jpeg�
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geografija/Crveni%20pestar%20veca.jpeg�
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Тријаске творевине су пронађене на јужном ободу доњег дела Белопаланачке 
котлине и у басену Црвене реке, представљене конгломератима и грубозрним 
пешчарима. Показују се у виду уских зона укљештених између пермских и јурских 
стена. Јурске творевине утврђене су на два места, у суподини главног гребена Суве 
планине и на Куновици, на потесу Плоча. На Куновици дебљине им се крећу од 1 до 16 
m. Кретацејске творевине су најраспрострањеније и најзначајније међу свим 
формацијама у средњем Понишављу, од кредних кречњака су изграђене све планине ове 
општине (Петровић Ј., 1998.). 

Најмлађи седименти немају велико распрострањење и ограничени су само на дно 
Белопаланачке котлине. У неогену Белопаланачка котлина је била покривена језером. У 
првој фази Нишавско језеро је веома широким комуникацијама повезано са моравским, 
заплањским и сврљишким базеном. Из воде као острва штрче доминантни врхови Суве 
планине (Трем, Голаш и део Валожја), затим Шљивовички врх, Рињске планине (са 
Плешом) и Орљански камен. Језерски седименти на северном ободу котлине допиру до 
висине од 500 m. Да су језерски седименти имали далеко виши положај у котлини, 
доказ су епигенетске сутеске и клисуре, које су некада, морале бити покривене 
језерским седиментима. Најмлађи седименти припадају старијем и млађем кенозоику 
али су ограничени на олигоцен и плиоцен. Олигоцени седименти су представљени 
лапорцима и глинцима. Плиоцени седименти су најмлађе творевине које учествују у 
геолошкој грађи Белопаланачке котлине. Представљени су серијом конгломерата, 
лапораца и лапоровитим глинама, сивим глинама и песковима. Плиоцени седименти у 
Белопаланачкој котлини немају исту дебљину. У горњем делу котлине моћност језерске 
серије креће се од 50 – 60 m. Идући низводно она се постепено истањује а пред улазом у 
Сићевачку клисуру потпуно нестаје (Петровић Ј., 1998.). 

Квартарне творевине имају веће распрострањење у Белопаланачкој котлини. Њих 
представљају шљункови, пескови, глине, а на малим површинама и тресет и бигар. 
Шљункови су различите крупноће и јављају се само у горњем длу котлине. Пескови су 
заступљени само местимично и мале су дебљине, док се глиновите наслаге налазе само 
у напуштеним меандрима Нишаве. Наслаге тресета јављају се само уз обод 
Белопаланачке котлине, дебљине до 5 m. Наслаге бигра се јављају између Врела и 
Мокрањске реке, дебљина им прелази 20 m (Петровић Ј., 1998.). 

 
3.2. Типови рељефа 

 
Главно обележје рељефу, ком припада композитна и полигенетска долина Нишаве, 

дају планински венци и котлине. Више од 2/3 укупне површине средњег Понишавља је 
на кречњачкој подлози, нападнуто хемијском, крашком ерозијом, која је захватила не 
само планинске гребене већ и површи и њихове падине. Фливијална ерозија је 
ограничена на котлинско дно и то само у деловима који су покривени млађим, језерски 
седиментима. Из оваквог деловања различитих и супростављених сила, на простору 
Белопаланачке котлине су развијени следећи типови рељефа: тектонски, абразиони, 
флувијални и крашки (Петровић Ј., 1998.). 
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3.2.1. Тектонски рељеф 
 
Главне тектонске целине у рељефу представљају два планинска венца, висока 

Сува планина на југу и Сврљишке планине на северу, док су Белопаланачка и 
Коритничка котлина дубоко спуштене и планинским венцима стиснуте и ограничене. 
Шљивовички планински венац који везује Суву планину и Белаву, а раздваја 
Белопаланачку од Коритничке котлине је посебна тектонска целина. 

Ова котлина лежи у пределу сучељавања млађих веначних планина источне 
Србије и старе родопске масе. Главне црте рељефа су означене великим бројем раседа и 
раседних зона. То су, пре свега раседи који се пружају паралелно са долином Нишаве. 
Дуж ових раседних зона извршена су највећа кретања блокова, у релативним распонима 
од 50 – 200 m па и више (Митић Д., 2006.). 

Сува планина (1810 m) се по геолошком саставу и по основној тектонској 
структури издваја од осталих планинских група. То је и највиша планина у овом појасу. 
Представља сложен антиклиноријум. Она је са свих страна ограничена раседима. На 
југозападу је то део Моравске – Заплањске дислокације, на северу Сићевачки, 
Островички и Белопаланачки расед, а на североистоку је Коритничко – Лужнички 
расед. Белопаланачки расед означава само завршетак северног венца Суве планине, док 
је Сићевачки расед одваја од Сврљишких планина. Сува планина је значајна по 
крашким облицима рељефа који представљају куриозитетну и естетску туристичку 
вредност (Митић Д., 2006.). 

Сврљишке планине (1334 m) представљају сложену, делимично разорену 
антиклиналу. Њени венци пружају се од долине Јужне Мораве до долине Темске. 
Белопаланачку котлину окружују са севера, од Сићевачке клисуре до сутеске св. Оца, на 
дужини од 30 km (Митић Д., 2006.). 

Шљивовички венац је ограничен са две тектонске зоне Белопаланачком и 
Лужничком. Има изглед хорста. Испресецан је попречним раседима почевши од 
најнижег Малог Курила, преко Великог Курила и Поповог врха до највишег 
Шљивовичког врха (Митић Д., 2006.). 

Главне тектонске црте Белопаланачка котлина је добила спуштањем мезозојских 
стена између две раседне зоне, правца запад – исток. Најдубље је спуштен средњи део 
котлине, преко 200 m. Спуштање дна потолине, није подједнако извршено дуж северног 
и јужног обода. Кречњачке падине Сврљишких планина не завршавају се на ободу 
котлине већ тону под њено дно за око 200 m. 

 
3.2.2. Абразиони (језерски) рељеф 

 
Снажни тектонски покрети с краја олигоцена и почетком миоцена изменили су 

првобитну слику крајњег југоисточног дела источне зоне млађих веначних планина. На 
простору данашњег Понишавља образују се планински венци источног и југоисточног 
правца, а између њих тону мањи или већи ровови раздвојени пречагама, које у низу 
повезује Нишава. Између највиших планина у Понишављу, почетком неогена спуштена 
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је Белопаланачка котлина, потопљена, као и остале котлине, дубоким рукавцем 
Панонског језера (Петровић Ј., 1998.). 

Неогено језеро је у Белопаланачкој котлини наталожило дебелу серију седимената. 
Највећу дебљину они имају у централном, најдубље спуштеном делу котлине. После 
отицања језера на дну котлине остала је благо нагнута раван на висини од 440 – 450 m, 
односно 150 – 160 m изнад корита Нишаве. Делови централне језерске равни најбоље су 
очувани између села Букоревца и Врандола, а представљени су широким заравнима. На 
северном ободу Белопаланачке котлине, у падинама Сврљишких падина, јављају се три 
стеновита пода који се могу сматрати као абразионе, језерске терасе. Најнижи језерски 
ниво је утврђен на јужној страни котлине, на висини од 450 – 550 m, средњи ниво на 
висини од 540 – 650 m, најбоље изражен на северној страни котлине, горњи језерски 
ниво, висине од 720 – 960 m, утврђен је испод Рињске површи, на Бабиној глави и 
Пајешком камену. Има вероватноће да се највиши језерски ниво на Шљивовичком врху 
пење и на 1 000 m висине, као и у Сићевачкој клисури (Митић Д., 2006.). 

 

 
 

Слика бр. 3. Неогено Нишавско језеро 
Извор: 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geo
grafija/Neogen1.jpeg 

 
3.2.3. Флувијални рељеф 

 
Најстарији очувани облици речне ерозије очувани су на Сувој и Сврљишким 

планинама. У Белопаланачкој котлини они су покривени језерским седиментима. На 
Сувој планини, Ракошу и Валожју, главни облик у рељефу престављају бројне валоге. 
То су кратке долине попут увала. На главном билу Сврљишких планина фослини 
флувијални рељеф је представљен низом вртача, који су издубљени по дну старих, 
прекрашких долина. Дужина долина се креће од 1,5 до 3 km, а дубина није већа од 10 – 
15 m (Петровић Ј., 1998.). 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geografija/Neogen1.jpeg�
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geografija/Neogen1.jpeg�
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После отицања језера, на дну Белопаланачке котлине је остала централна раван 
430 – 440 m апсолутне, одн. 150 – 160 m релативне висине, на којој је Нишава започела 
свој ерозивно – акумулативни рад као главна котлинска река. У свом усецању, 150 – 160 
m, од централне језерске до алувијалне равни, Нишава је меандрирајући усекла серију 
од 8 тераса. Њихови делови очувани су у меандарским луковима на висинама: од 5 – 6 
m, 13 – 14 m, 23 – 26 m, 55 – 60 m, 100 m, 150 – 160 m, 200 m, и од 250 m. Две највише 
терасе, од 200 и 250 m, више су за 50 m, одн., 100 m, изнад наслеђене централне језерске 
равни. Њихово речно порекло може се објаснити једино постјезерским тектонским 
покретима, даљим спуштањем централног дела котлине, а издизањем у њеним 
периферним областима, ка сутесци св. Оца и Сићевачкој клисури (Петровић Ј., 1998.). 

У рељефу посебан значај имају епигенетске клисуре и сутеске. Њиховим висинама 
означен је престанак међукотлинске језерске комуникације и почетак развоја 
хидрографске мреже. У првој фази само преко отока, а у другој, после ишчезавања 
језера, и на дну котлине. Белопаланачка котлина почиње и завршава се, управо, 
епигенетским клусурама и сутескама.  

Епигенетска сутеска код Светог Оца усечена је у северни обод планине Белаве 
која са истока заграђује Белопаланачку котлину, одвајајући је од Ђурђевопољске. Дуга 
је 1,5 km, а дубока од 85 до 185 m. На целој дужини сутеска је усечена у кретацеjским 
кречwацима, стрмих је, местимично вертикалних страна и без алувијалних равни. 
Узводно од села Чифлика, Нишава, пошто напусти сутеску улази у Белопаланачку 
котлину, текући према северозападу. Сутеска спада у групу ивичних епигенија 
(Петровић Ј., 1998.). 

Епигенетска сутеска Скокањћин камен је релативно мала. Има дужину од свега 
700 m. Њена десна страна је кањонског изгледа, усечена је у масивне кречњаке, док је 
лева клисурастог облика. Њоме је Белопаланачка котлина морфолошки подељена на 
горњи и средњи део. Горњи део је дужине 4 m и протеже се од ртасте епигеније Св. Оца 
до ртасте епигеније Скокањћин камен. Средњи део котлине је дужине 10 km и протеже 
се од ртасте епигеније Скокањћин камен до Белопаланачког – црвеноречког сужења.  

Белопаланачко-црвеноречко сужење није ни епигенија ни сутеска. То је 
геоморфолошка творевина, која се дефинише узвишењем – Шупљи камен, на левој 
страни и најближим узвишењем на десној обали, које одговара потесу Климента. Њиме 
је одвојен средњи део Белопаланачке котлине, од доњег. Тако се доњи протеже 
дужином од 8 km од белопаланачко – цревеноречког сужења до улаза у горњи део 
Сићевачке клисуре (Петровић Ј., 1998.). 

Сићевачка клисура је после Ђердапске највећа пробојница у Србији, дугачка 17 
km између Белопаланачке и Нишке котлине. Островичком котлином је подељена на 
горњи, кањонски и доњи, клисурасти део. Кањонски део на дужини од 7 km, усечен је 
између Облика (901 m) на левој и Плеша (1 327 m) на десној страни. Кањон је дубок до 
360 m. На странама долине Нишаве јављају се два стеновита пода, који по висини 
одговарају средњој и вишој абразионој тераси у Белопаланачкој котлини. Кањонски део 
Сићевачке клисуре усечен је у долинском поду који се везује за најнижу абразиону 
терасу у Белопаланачкој котлини. Зато долински под није створен радом отоке из 
Белопаланачког језера, већ радом абразије, чија се старост одређује на горњи плиоцен. 
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У рељефу се истиче епигенетска клисура Мокрањског ждрела, између Коритничке 
и Белопаланачке котлине чије је образовање започето у неогеним седиментима чију 
подину представљају кречњаци. Сутеска раздваја Мало и Велико курило. Клисура је 
дугачка 1,5 km, а дубока 180 m. Занимљивост представља термално – минерални извор 
Пенско што показује да је ова епигенетска сутеска и тектонски предиспонирана, дуж 
једног од бројних раседа (Петровић Ј., 1998.). 

Слика бр. 4. Мокрањско ждрело 
Извор: 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geo
grafija/Morfi2.4.jpeg 

 
Пиратерија Црвене реке је знатно утицала не само на развој рељефа у 

Белопаланачкој, већ и у суседној Островичкој котлини, Развој кратке долине ове реке 
одређен је геолошким условима. На северном ободу Суве планине тектонским 
покретима оголићени црвени пешчари, на висини од око 600 m. На контакту кречњака и 
црвених пешчара започео је развој кратке долинице која се веома брзо уназадно развија, 
захваљујући селективној ерозији. Уназадним померањем изворишта започиње и 
разарање северног дела Суве планине. После 3 km она избија својим извориштем у 
омање проширење код села Глоговца, где преотима изворишн крак Островичке реке, 
дужине око 9 km (Петровић Ј., 1998.). 

   
3.2.4. Крашки рељеф 

 
Крашки рељеф се везује за планине Суву и Сврљишке. Оне захватају највеће 

кречњачке површине у крашким пределима источне Србије. Дебљина кретацејских 
наслага у појединим планинским деловима прелази 1 500 m. Вишеструко убирани, 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geografija/Morfi2.4.jpeg�
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/4.%20Geografija/Morfi2.4.jpeg�
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навлачени и разламани, кречњаци су испресецани бројним раседним и другим 
пукотинама. Површинског отицања нема ни са планинских падина, а веома су ретки 
бујични токови који се јављају само повремено. На развој крашког рељефа утицала је и 
количина падавина. Сува планина годишње добија 1 200 mm, а Сврљишке планине 1 
000 mm талога. Од не малог значаја је и обешумљеност. Сврљишке планине су голе и 
кршевите, а Сува планина је, у новије време, пошумљенија (Петровић Ј., 1998.). 

 
3.2.4.1. Површински крашки рељеф 

 
Од крашких површинских облика су највише заступљене шкрапе на Сврљишким 

планинама, док су вртаче главна обележја површинског крашког рељефа Суве планине 
и површи Валожја (Петровић Ј., 1974.). 

Шкрапе и шкрапари се налазе на свим заравњеним површинама на Сврљишким 
планинама. Највећу површину заузимају на Рињским планинама, 12 km2, где 
представљају неразмрсиви крш. Шкрате не прелазе дубину преко 0,5 m, а шкрапасти 
бунари достижу дубину и до  3  m. Шкрапе и шкрапари на Сувој планини немају већу 
заступљеност. Прави шкрапари јављају се источно од Шљивовичког виса па до Белаве. 
Кречњацу су, местимично, тако разједени да кречњачки блокови подсећају на „море 
камења“ (Петровић Ј., 1998.). 

Валоге и вртаче су веома заступљене у површинском крашком рељефу Суве 
планине. Висока кречњачка површ Валожја представља главно обележје крашком 
рељефу неразбијеног дела Суве планине. Вртача има свих типова, од плитких, 
тањирастих до дубоких бунарастих. Различитих су облика и димензија.  Најчешће су 
левкасте, димензија 150 – 200 m, а дубине до 50 m. У вртачама великих димензија на 
дну се јављају и алувијални понори, чије се стране често обрушавају. Такве су вртаче у 
Малом и Великом коњском. Валоге су увле дужине највише до 1 km, а ширине 150 – 
200 m. Дно им је покривено дебелим наслагама делувијалног материјала и обрасло 
густим планинским травама. У многим валогама јављају се, у нижим деловима, 
алувијалне вртаче, које представљају активне поноре (Петровић Ј., 1998.). 

Псеудокарст се формира на младом кречњачком материјалу, бигру. Највеће 
наслаге бигра налазе се на југоисточном ободу Белопаланачке котлине, у доњем делу 
простране крашке заравни Клисурске дубраве. Дебљина бигра се креће до 20 m. Прави 
представници крашког рељефа у бигру су вртаче и каменице. Вртаче су дуге 150 – 200 
m, а каменице су пречника 10 – 20 cm, а највеће достижу и до 1 m (Петровић Ј., 1998.). 

 
3.2.4.2. Подземни крашки рељеф 

 
Од подземних крашких облика најзаступљеније су јаме. На Сувој планини су 

везане за површ Валожја, док се на Сврљишким планинама јављају у усамљеним 
кршевима и на пространим шкрапастим заравнима (Петровић Ј., 1974.). 

Јама Леденица под Тремом је највиша јама у кршу источне Србије, типична 
понорска јама, једина стална леденица. Налази се на висини од 1 780 m. Има изглед 
зјапеће, проширене пукотине дужине 2,5 m и ширине 1,6 m. Летње температуре на дну 
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леденице нису веће од 1,2 оC, док се зимске спуштају до -6 оC. Дебљина леда крајем 
августа није мања од 5 m. Претпоставља се да најдубљи слојеви леда потичу још из 
последњег леденог доба (Петровић Ј., 1974.). 

Јама у Коњском се налази на дну плитке, скрашћене долинице, на висини од 1 100 
m на североисточној страни Голаша. Отвор  јаме је дужине 2,8 m и ширине 1,6 m. 

Јама у Малом Коњском је типичан представник највећег броја јама насталих на 
површи Валожја. Налази се на дну велике левкасте вртаче, пречника ок 280 m и дубине 
ок 50 m, благо нагнута низ падину. Јама је била позната по томе што се у њој најдуже 
одржавала ујезерена вода после јаких летњих киша, а дубина периодског језера 
достизала је 10 m. 

На Сврљишким планинама испитано је 8 јама. Највећи број се јавља на Рињској и 
Гулијанској површи. Почињу у бунарастим, каменитим втрачама, на дубинама и до 10 
m. Највећи број јама има облик звекара, јер се завршавају  омањим кружним дворанама 
пречника и до 15 m.  

Подземни крашки рељеф Белопаланачке котлине се одликује честим јамама, али 
скоро потпуним одсуством значајних пећина. Познатије пећине су: Велика Врановица, 
Врелска пећина, потопљени систем Модрог ока.  

Пећина Велика Врановица се налази на десној страни кањонског дела Сићевачке 
клисуре. Отвор пећине је широк 7,2 m и висок 8,3 m. Од улаза се пећина нагло 
проширује у велику дворану из које полазе два канала. Леви канал је дугачак 40 m, а 
десни 22 m. Стране пећине су без накита, а дно је покривено глином и дробинским 
материјалом (Петровић Ј., 1998.). 

 
Слика бр. 5. Белопаланачка пећина Врело 

Извор: Цолић С., 2011.  
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Врелска пећина у Белој Паланци се налази на врху изворишног облука 
Белопаланчког врела, на висини од 345 m. Настала је механичким и хемијским радом 
подземног тока врела. Пећина је издубљена у кречњацима Великог курила. Ова пећина 
има више сталних, периодичних и повремених речица понорница. Није довољно 
истражена и уређена за посету (Петровић Ј., 1998.). 

    Потопљени пећински систем Модрог ока (Крупачког врела) чине језеро Модро 
око, вертикална јама и хоризонтална пећина. Модро око представља крашко језеро у 
вртачастој депресији, образовано у обрушеној пећинској дворани коју природни мост 
дели на два дела. Највећа дубина језера од 14 m показује да лежи испод корита Нишаве. 
Потопљени пећински систем Модрог ока, са до сада измерених 47 m дубине, лежи не 
само испод корита Нишаве већ и испод језерских седимената овог дела дна 
Белопаланачке котлине. Пећински систем Mодрoг ока је образован у зони густо 
изукрштаних раседа који се секу под различитим угловима. Тектонске предиспозиције 
су веома дубоке па је тиме и премештање подземних токова било интензивно. Оно је 
могло бити извршено пре језерске, неогене фазе у котлини (Петровић Ј., 1998.). 

 
1. кречњачка дробина, 
2. алувијон, 
3. кречњак, бречаст сив до 

жут, 
4. кречњак, битуминозан 

тамно сив, 
5. смена светло смеђих, 

једрих и тамно сивих 
доломитичних кречњака, 

6. кречњак, једар, 
микрокристаласт, светло 
смеђ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Слика бр. 6. Хидрогеолошки план и профил Модрог ока – Крупачког врела 
Извор: Мандић М. З. 2011. 
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3.3. Климатскa обележја 
 
Белопаланачка котлина данас има одлике умерено-континенталне климе. 

Термичке особине у три највеће котлине - Нишкој, Белопаланачкој и Пиротској, које су 
смештене на растојању од 60 km, скоро су подударне. Разлика средњих годишњих 
температура у овим котлинама је мања од 1 ˚C. Белопаланачка котлина је окружена 
високим планинским масивима и тако је заштићена од наглих продора и смена 
ваздушних маса. То утиче и на количину падавина у овом подручју (Петровић Ј., 1998.). 

 
3.3.1.  Температура ваздуха 

 
На висину и годишњи ток температура у Белопаланачкој котлини утичу и неки 

модификатори. У првом реду то су голе кречњачке стене на планинским падинама које 
окружују котлину. Оне се у летњим месецима загревају знатно јаче од језерских 
седимената котлинског дна, уз то делимично покривених вегетацијом. Разлике у 
темеператури могу достићи чак и 5 0С. Излучивањем топлоте са голих падина  
повећавају се дневне температуре у котлини, што битно утиче на снажна узлазна 
кретања ваздушних маса. И док су летње, асцедентне струје у Белопаланачкој котлини 
свакодневна појава, у суседним котлинама оне су веома ретке (Петровић Ј., 1998.). 

Котлине Понишавља одликује уједначен годишњи ток температуре, при чему су 
највише вредности у јулу, а минималне у јануару. Дневне температурне амплитуде су у 
Белопаланачкој котлини веће за 6 – 8 0C од истих у Нишкој и Пиротској котлини. Јутра 
су у Белој Паланци током лета хладнија за 2 – 4 0C, чему су допринеле хладне воде 
Врела и Коритничке реке. Просечне годишње температуре у Пиротској и 
Белопаланачкој котлини су скоро исте у летњим месецима, док су у зимским бар за 
један степен више у односу на Нишку, где су зимски месеци увек хладнији, а летњи 
топлији. Најхладнији месец је јануар са просечном темперетуром од - 0,6 0C (у 
Паланачкој и Пиротској котлини) и нешто топлији у Нишкој од - 0,3 0C. Најтоплији је 
јули месец и тада су у Нишу и Пироту температуре веће (просечно износе 22,9 0C), а у 
Паланци је нешто нижа 22,0 0C,  а најхладнији месец јануар са 0,6 0C, док је просечна 
годишња температура 11,6 0C. Оправдање за овакве температурне показатеље може се 
наћи првенствено у утицају водених површина Врела и Коритничке реке, као и 
затворености котлине (Митић Д., 2006.). 

Са повећањем надморске висине мењају се и средње годишње температуре. Ова 
промена температуре са надморским својствима условљава да на Сувој и Сврљишким 
планинама влада планинска клима, која се одликује кратким летима и дугим зимама. На 
већим висинама прелазна годишња доба нису изражена. На висинама изнада 900 m, где 
средње годишње температуре падају на око 8 0С (простране површи на Сврљишким 
планинама) већ влада измењена, а на Валожју на висинама од око 1 400 m влада права 
планинска клима. На висинама око 1 500 m, где средње годишње температуре падају на 
око 5 0С, негативне средње месечне температуре трају 4 – 5 месеци у години. Лета су 
кратка, а снегови по вртачама трају до августа (Митић Д., 2006.). 
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Табела бр. 1. Температура ваздуха (средња месечна и годишња) у 0С за период од 
2004. до 2013. године. 

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

2004 -0,8 2,4 7,1 13,1 14,3 18,9 21,5 20,3 15,9 13,6 6,0 2,9 11,3 
2005 0,2 2,1 4,9 11,2 16,1 18,2 21,3 19,6 16,8 11,0 5,1 3,1 10,5 
2006 -1,5 0,1 6,3 12,4 15,9 19,0 20,9 20,5 16,7 12,6 5,3 1,2 10,8 
2007 3,5 5,8 8,7 12,0 17,6 21,9 24,6 22,7 14,9 10,8 4,1 0,2 12,2 
2008 1,0 3,4 8,3 12,2 16,5 20,8 21,2 22,5 15,6 12,6 7,9 4,4 12,2 
2009 0,5 2,1 6,4 13,2 17,5 20,2 22,2 22,2 17,9 11,7 7,6 4,0 12,2 
2010 0,9 2,8 7,0 12,1 16,3 19,6 22,2 23,2 16,4 9,8 11 1,6 11,9 
2011 -0,5 0,2 5,8 11,2 15,0 19,9 22,2 22,6 19,8 9,5 2,7 2,4 11,0 
2012 -0,8 -3,5 6,8 12,3 14,9 22,3 24,8 23,2 19,8 13,3 9,1 0,8 12 
2013 1,8 3,9 5,9 12,7 17,6 19,4 21,0 23,1 16,0 12,5 9,2 1,2 12 
Ср. 
вред 

0,4 1,9 6,7 12,2 16,1 20,0 22,2 22,0 17,0 11,7 6,8 2,2 11,6 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ 
   

3.3.2. Ветрови 
 

Овде дувају северни ветрови (кошава), “Сићевац”, “Југо” и други. 
Северни ветар „кошава” (северњак, „свињоморац“) се јавља из североисточног 

правца. Нема велику честину и дува знатном јачином у хладнијој половини године.  
Највећу снагу има ветар „сићевац”,  ко ји дува из Сићевачке клисуре и често  има 

олујну снагу. „Југ“ је топао, веома незгодан ветар по пољопривредне усеве и стоку. Он 
исушује тло, усеве и воће, тако да се биљке „спаруше“, а стока мршави и гине.  

Сем ових, јавља се и: „северац” – јак и хладан ветар који утиче на пад температуре 
и „пироћанац” („горњак“) – који доноси хладан ваздух и снижава температуру.  

Најснажнији ветрови дувају са Суве планине, одакле и потичу највеће промене 
ваздушног притиска. Они започињу грмљавином (десет до двадесет минута пре олује), а 
завршавају се када главни пљускови прођу. Дувају током лета, а брзина им је обично 
100 km/h. 

Изузетно ретко се јавља и ветар са југоистока, почиње да дува крајем зиме. То је 
топао ветар са одликама фена, који проузрокује брзо отапање снега (Митић Д., 2006.). 
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Табела бр. 2. Честине дувања ветрова 2006. год. 
Правац ветра Честина 

Са запада 15 

Са истока 12 

Остали 4,8 

Северозападни целе године 

Југоисточни од I до VI и X до XII 

Извор: Митић Драган, 2006. 
 

3.3.3. Облачност 
 
Облачност овом подручју доносе западни ветрови, док су сви остали ветрови суви 

и никада не доносе повећану облачност. Закључује се да је највећа облачност током 
зиме, а децембра месеца достиже свој максимум када је 7,8 десетина неба покривено 
облацима. Смањење облачности почиње са првим пролећним месецима и траје до 
септембра. Најмања облачност је у августу и септембру 3,8 (Митић Д., 2006.). 
 

Табела бр. 3. Облачност (средња месечна и годишња) у десетинама за период од 
2004. до 2013. године. 

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

2004. 8,3 6,3 5,6 6,2 5,6 5,6 3,7 4,0 4,3 5,7 6,8 8,3 5,9 
2005. 7,0 7,3 6,0 5,6 5,7 4,3 4,1 5,5 6,5 5,7 5,9 8,4 6,0 
2006. 5,8 7,8 7,1 7,1 5,2 4,8 3,9 4,0 4,7 4,2 5,9 6,9 5,6 
2007. 6,8 6,8 5,5 2,8 6,2 3,4 1,4 3,6 5,3 7,0 7,5 7,5 5,3 
2008. 6,4 4,5 5,3 7,0 5,1 4,9 3,9 1,6 5,9 4,1 6,2 8,1 5,2 
2009. 7,9 8,1 7,1 4,4 4,2 5,3 2,6 4,0 4,7 6,2 5,6 8,8 5,7 
2010. 7,9 8,9 7,0 7,0 7,3 5,4 4,9 3,2 6,0 7,4 6,4 7,3 6,5 
2011. 7,2 7,1 5,7 6,8 6,9 5,9 3,9 1,9 3,5 4,4 3,7 7,8 5,4 
2012. 7,5 7,9 4,4 6,8 7,2 2,2 3,0 2,4 3,2 4,4 6,8 8,0 5,3 
2013. 7,8 8,9 7,2 5,4 5,7 5,9 3,9 3,8 5,3 4,6 6,7 5,8 5,9 
Ср. 
вред. 

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

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ 
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3.3.4. Падавине 
 
Понишавље представља најсушнију област у југоисточној Србији. У 

Белопаланачкој котлини падне 551 mm атмосферских талога годишње. Ове вредности 
су за око 30 mm мање од средњих вредности степских крајева панонског подручја. 
Најкишовитији су месеци мај и октобар (тада дувају влажни западни ветрови), док су 
септембар и фебруар са најмање кише (када дувају суви хладни ветрови). На висину 
падавина у Белопаланачкој котлини утичу и локалне пљусковите кише, које се излуче 
највише у августу, када прораде периодични бујични потоци (Митић Д., 2006.). 

 
Табела бр.  4. Падавине (средње месечне и годишње количине падавина) у mm за 

период од 2004. до 2013. године. 
Год. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ук. 

год. 
вред. 

2004. 79,5 61,5 41,4 38,1 52,9 117,4 31,6 57,9 80,9 64,5 78,0 42,0 745,7 
2005. 64,6 56,2 57,9 77,6 89,7 64,2 59,9 110 54,9 32,2 40,6 77,9 785,7 
2006. 20,2 72,6 66,1 66,1 49,0 80,0 64,2 83,8 22,0 32,9 26,9 43,2 627,0 
2007. 38,1 33,3 41,3 5,7 105,8 23,3 6,0 79,0 59,0 120,3 164 29,3 705,1 
2008. 36,1 4,5 50,1 64,4 25,6 65,4 100,3 13,0 85,4 33,7 30,6 89,7 599,1 
2009. 67,7 42,0 35,5 10,2 42,2 122,6 42,0 32,5 30,0 84,5 54,2 54,5 618,2 
2010. 52,6 104 60,4 67,7 74,1 103,4 41,7 19,2 25,8 93,6 77,9 101 812,7 
2011. 17,8 25,0 28,7 8,1 31,7 41,5 48,2 9,5 18,0 40,5 0,2 51,1 320,3 
2012. 41,9 57,4 16,5 61,7 157,7 9,0 19,0 9,5 9,0 10,2 16,4 45,6 453,9 
2013. 34,6 71,2 76,9 34,8 62,3 72,6 38 12,3 23,3 45,1 46,7 13,1 530,9 
Ср. 
вред. 

45,3 52,7 47,5 43,4 69,1 69,9 45,1 42,6 40,8 55,7 53,5 54,8 620,4 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ 
 
Појава суша, неравномерних падавина, провала и бујица су искључива последица 

вековних неконтролисаних сеча шума, које су довеле до тога да овај крај остане са 
веома скромним шумским покривачем.  

На планинама пада више киша и снега него у котлинама. Падавине се повећавају 
по кишном градијенту од 44 mm на 100 m висине. Тако на висини од 1 000 m годишње 
падне 902 mm  на 1 200 m - 990 mm, а на висини од 1 800 m чак 1 254 mm. 

Снежне падавине се јављају од новембра до априла, али снег може падати и у 
мају. На дну котлине снежни покривач траје просечно 35 дана, а дебљина му се креће од 
15-20 cm. На планинским билима дебљина снега се креће од 1,5 – 2 m и траје 60 – 70 
дана, изузимајући крашке пределе где се задржава знатно дуже (Митић Д., 2006.). 
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3.4. Хидролошка обележја 
 
Белопаланачка котлина је у исто време и богата и сиромашна водама. Док је дно 

котлине богато водом, дотле су кречњачке планине, Сува и Сврљишке потпуно 
безводне. Нишава, Коритничка (Мокрањска), релативно богате водама представљају 
основну хидрографски мрежу. Њима се придружују и кратке али водом изузетно богате 
реке Врелска (Белопаланачка) и Врелска (Крупачка). Овакво хидролошко стање 
последица је, у првом реду, геолошког састава. Котлинско дно испуњено је 
вододрживим стенама, глиновитог и лапоровитог састава, неогене старости. Безводност 
планинског дела последица је геолошког, кречњачког састава и крашког рељефа. 
Вишеструко убирани, раседани и навлачени, те на различите начине ломљени кречњаци 
су дубоко скаршћени на планинама, Сувој и Сврљишким, као и посебном венцу 
Шљивовичког врха, налазе се највеће безводне површи у источној Србији (Петровић Ј., 
1998.). 

 
3.4.1. Површинске воде 

 
Површинску хидрографску мрежу Белопаланачке котлине, осим басена Црвене 

реке, чине главни токови – Нишава и Коритничка река.  
Нишава припада црноморском сливу и покрива територију од 3 950 km2 (од тога 1 

237 km2 у Бугарској, 2 713 km2 у Србији). Протиче кроз Бугарску и Србију, и са 
дужином од 218 km најдужа је притока Јужне Мораве. Настаје од Гинске реке и 
Врбнице, које се састају на 640 m надморске висине, у близини села Тодена у 
Бугарској.  

Нишава кроз Белопаланачку котлину, на дужини од 29 km, прими више воде него 
у свим узводним и низводним котлинама. Њене две најдуже притоке су Коритничка 
река и Црвена река. Коритничка река је дугачка 20 km, а Црвена 10 km, али оне не 
доносе Нишави највише воде, већ Врелска река у Белој Паланци, дуга 2 km и Врелска 
река у Крупцу дуга само 280 m. Нишава је усецајући своје корито, затим и долину, 
благо меандрирала преко равног језерског дна Белопаланачке котлине. У горњем делу 
Белопаланачке котлине она је прибијена уз северни, а у средњем уз јужни обод. 
Притоке Нишаве у средњем Понишављу су почев од улаза у овако географски 
дефинисано подручје (Митић Д., 2006.): 

- Са десне стране – Темштица, Петрова река, Вранашница, Љубатовички поток и 
Врелска река у Крупцу. Од ових водотокова је најзначајнија била Темштица и 
Врелска река у Крупцу.  

- Са леве стране притоке су Коритничка река и Црвена река.  
Главни максимум водостаја је у другој половини пролећа, у априлу и мају, што је 

последица касног отапања снега у високопланинској области Старе планине, као и 
пролећних киша. Минимални водостај је у септембру, што је последица малих летњих 
падавина и високих температура у овој најсушнијој области у југоисточној Србији. Од 
маја до септембра водостаји опадају, док од октомбра показују пораст све до почетка 
пролећа. Апсолутни водостај на Нишави у Белој Паланци износио је 300 cm, а 
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забележен је 25.08.1929. године. Овако висок водостај поледица је великих и 
дуготрајних пљусковитих падавина у горњем делу слива.  

Максимална количина воде Нишава носи кроз Белопаланачку котлину у мају 45,4 
m3/s, а минималне у септембру свега 8,8 m3/s. Средња годишња количина воде коју 
Нишава уноси у Белопланачку котлину износи 23,9 m3/s (Петровић Ј., 1998.). 

 

 
Слика бр. 7. Ушће Коритничке реке у Нишаву 

Извор: Михајловић Т. 2014. 
 
Коритничка река постаје од више слабих, и то периодских извора, који се јављају 

око села Ресника. Главну воду овој реци дају јака крашка врела - Коритничко, 
Дивљанско, Мокрањско и Белопаланачко. Горњи ток реке усечен је у Бежишком 
ждрелу, где је река изградила меандре. Кроз Ждрело река за време лета пресушује. 
Коритничка река има највећу издашност априла (15 – 20 m3/s), док је споредни 
максимум водостаја у новембру (8 – 10 m3/s). Најмањи водостај је августа и септембра 
(мање о д 1 m3/s), као и у зимским месецима. Одступања од протока и водостаја на 
Коритничкој реци се јављају током лета, када могу да се јаве снажне, летње пљусковите 
кише и провале облака. Притоке Коритничке реке су са леве стране Мокрањска, а са 
десне стране Шљивовичка река (Петровић Ј., 1998.). 

Дивљанско језеро је вештачка акумулација у подножју Суве планине, настало 
1983. године преграђивањем Коритничке реке, као такозвана компензациона брана, 
ради таложења наносног материјала и муља. Језеро је површине око 8 ha, дугачко 700 
m, широко и до 135 m, а дубоко око 5 – 6 m. Са једне стране је природно преграђено 
стрмим обронцима Курилскe чуке (www.wikipedia.com). 

Црвена река има развијену хидрографску мрежу. Ову реку хране многи 
површински водотоци сталног, повременог или периодског карактера. Главне притоке 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1983�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%99�
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су Топоничка, Ветанска и река Драгуша. Ове притоке сакупљају воду са тридесетак 
краћих потока лепезасто развијених у изворишном облуку Црвене реке. Максималан 
водостај на овој реци је марта (4 – 6 m3/s воде), а споредни максимум је новембра 
месеца. Минималан водостај је у септембру. Због обешумљености великих површина 
овог подручја, за време јаких пљускова, река се претвара у велику бујицу и изазива 
поплаве у Белопаланачкој котлини. За време бујице вода постаје црвена због пермских 
црвених пешчара, по чему је река, као и насеље названо – црвеном (Петровић Ј., 1998.). 

 
3.4.2. Подземне воде 

 
Тло средњег Понишавља је омогућило стварање практично свих облика 

подземних водотокова и видова њиховог појављивања на површини (изузев вруља): 
издани (фреатске, нормалне и пукотинске); подземни токови (самородни и понорнички), 
врела (крашка и контактна) и све врсте извора. На крају постоји завидан број 
минералних и термално – минералних извора (Петровић Ј., 1953.). 

Највећи део површине средњег Понишавља су простране крашке области, чију 
геолошку основу сачињавају кречњачке стене. Оне су (првенствено) под дејством 
падавинских вода али и тектонских потреса испресецане разноврсним пукотинама. Кроз 
њих површинска вода продире у дубину и отиче системом подземних канала. Вода се 
појављује на дну дубоких долина у виду врела различите издашности. Такве области, у 
којима површинска вода понире у дубину кречњачке масе (тако да на површини нема 
водотока, али их има у подземљу) су велика камена Гулијанска пустиња на Сврљишким 
планинама и цела страна Сврљишких планина на северном ободу котлине, карст 
Валожја и карст Шљивовичког виса. Хидрографска мрежа је са планинских била, 
заравни и површина премештена у дубину. Дезорганизација површинске хидрографске 
мреже није текла истовремено на планинском подручју, тако да су се овде издвојила два 
типа подземних крашких токова - и самородни и понорски (Петровић Ј., 1953.). 

Највећи подземни самородни ток одводи воду са јужне стране Сврљишких 
планина и храни Крупачко врело. 

Према количини воде и дужини тока све утврђене понорнице, сем Коритничке, 
спадају у слабе поточиће. Воднодолски поток, Головршина чесма, Теловачка река су 
понорнице везане за северне падине Шљивовичког планинског венца. 

Коритничка река је највећа понорница у средњем Понишављу. Њен изворишни 
део избија у селу Бежишту где се формира Бежишка река, чији слив представља западни 
део Суве планине под Ракошем. Пре понирања у Ждрелу она формира омањи басен. Са 
јесењим кишама она продужава свој ток и избија у Коритничкој котлини (Петровић Ј., 
1953.). 

У Белопаланачкој котлини избијају два јака врела, Модро око (Крупачко врело) и 
Белопаланачко врело. У изворишном облуку Црвене реке избијају два крашка и једно 
контактно врело: Топоничко, Ветанско и Вргудиначко.  

Модро око – Крупачко врело – избија у суподини Сврљишких планина, код села 
Крупац, у потопљеној вртачастој депресији окруженој стеновитим и високим облуком. 
Вртачаста депресија има елипсаст облик са дужом осом од  30 m и краћом од 26 m. 
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Стране облука се вертикално спуштају према дну језера чији је басен, једном 
подводном пречагом, природним мостом, подељен на два дела, западни и источни. 
Највећа дубина басена је 16,5 m. Испитивањима вршеним у августу 1951. године 
утврђено је дно ујезереног вртачастог басена лежи 7 m испод корита Нишаве. Укупна 
дужина свих испитаних делова потопљеног пећинског система Модрог ока, износи око 
200 m. Највећа издашност врела је у априлу, мају и новембру, а најмања у августу, 
септембру и фебруару. Највећа забележена издашност износила је 12 m3/s, а просечно 8 
m3/s. Воде Модрог ока се одликују великом провидношћу и уједначеним температурама 
(10 – 12 оС) (Петровић Ј., 1998.). 

 

 
 

Слика бр. 8. Крупачко врело 
Извор: http://www.jkpnaissus.co.rs/images/krupac.jpg 

 
Белопаланачко врело избија на јужном ободу котлине на висини од 350 m, испод 

Великог курила (539 m). Отворено је према северу где је ограђено зидом високим око 3 
m чиме је створен ујезерени басен. Басен је дубок око 2,5 m са пречником од 15 m, а дно 
му је покривено сипарским и глиновитим материјалом. Сабирна област врела је 
пространа и обухвата Велико курило, Попов и Шљивовачки врх. На издашност врела 
поред велике сабирне области утиче и количина падавина. Највећи максимум је у 
пролеће, од средине марта до краја маја и у новембру. Минимална количина воде из 
врела истиче крајем лета и почетком јесени, тј. у августу и септембру, као и фебруару. 
Белопланачко врело је пресушивало два пута. Када је почетком 20. века пресушило вода 
није истицала пуна три дана. Четвртог дана врело се уз потмулу тутњаву проломило, а 
вода је шикнула у вис као прави гејзер. Појава да подземни, речни пећински канали 
услед обурвавања буду зачепљени, доводи до краткотрајног прекида рада извора и 

http://www.jkpnaissus.co.rs/images/krupac.jpg�
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врела. Најнижа измерена температура воде на врелу износила је 9,9 оС крајем фебруара, 
а највиша крајем августа (Петровић Ј., 1998.). 

 
Слика бр. 9. Белопаланачко врело 

Извор: Михајловић Т. 2014. 
 

3.4.3. Термално – минерални извори 
 
У котлинама Понишавља термо – минерални извори се јављају веома често. 

Њихова појава везана је за дубоке раседе и раседне зоне дуж којих су образоване 
котлине, делимично или у потпуности, окружене планинама изграђеним и од 
кречњачких стена. Због тога су термо – минерални извори храњени не само дубинским 
термалним, већ и дубинским крашким водама (Петровић Ј., 1953.). 

У Белопаланачкој котлини, која је спуштена између дубоких раседа који прате њен 
јужни и северни обод, избијају три термо – минерална извора: Белопалачка Бањица, 
Крупачка Бањица и извор Пењско у Мокрањском ждрелу. Заједничка особина им је да 
се јављају у разбијеним извориштима, на додиру дна котлине и кречњачког обода, 
изузев извора Пењско који избија на левој страни корита реке (Петровић Ј., 1953.). 

На јужном ободу Белопаланачке котлине, под Малим курилом, избија на висини 
од  290 m, најјачи термо – минерални извор у Понишављу. Извор је у самом граду, 
поред пута Via militaris. Вода избија из кречњака, у висини алувијалне равни Нишаве, 
разливајући се у виду пиштаљина под којим је створно велико тресетиште. Лековитост 
извора била је позната још Римљанима, о чему сведоче ископане глинене цеви, којима је 
довођена вода до купатила у утврђеном граду, за време цара Константина. Вода извора 
Бањица испитивана је још крајем прошлог века, од стране наших и страних стручњака, 
и већ тада је истакнута њена лековитост. Воду са чесме подигнуте на главном извору 
користили су, као лековиту, мештани Беле Паланке и пролазници са међународног, 
цариградског пута. Издашност извора Бањице је процењена на 6 l/s са температуром 
која се креће у опсегу од 16, 5 – 17, 5 0С.  

Хемијске особине воде извора Бањица, на основу узорака узетих из бушотина, 
показују следеће вредности: катјона – Ca- 98,5, Mg- 9,1, Na- 4,2, KO- 0,9; ањона – 
NaCO3- 336,8, Cl- 7,5, SO4- 5,0 mg/l. Укупна минерализација износи 545 mg/l. Извор 
Бањица припада типу земноалкалних вода. Балнеолошка испитивања показују да се 
вода може користити за лечење у гастроентерији и урологији. Постоје веровања и да 
вода утиче на побољшање вида. Извршене анализе указују да је квалитет воде са извора 
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Бањица висок. Она може да се користи за пиће и у терапеутске сврхе на лицу места. 
Постоји идеја о фабрици природне флаширане воде „Бањица“ Бела Паланка (Петровић 
Ј., 1953.). 

Извор Крупачка Бањица извире западно од села и недалеко од Модрог ока. Вода 
се појављује под вертикалним литицама Ручистине, а на ивици алувијалне равни 
Нишаве. Извор нема одређено, видљиво извориште, већ вода шпија из сипарског 
материјала на више места. Зона изворишта дугачка је око 50 m, а налази се на 1,5 – 2,5 
m изнад корита реке. Издашност је процењена на 10 – 15 l/s. Температуре воде се креће 
од 16, 5 -17, 5 0С (Петровић Ј., 1953.). 

Извор Пењско је јавља на левој обали Коритничке реке на висини од око 320 m, у 
клисури Мокрањског ждрела, у подножју Малог курила насупрот извору Бањица. Он се 
јавља на раседу којим је и сама клисура предиспонирана. Издашност извора је веома 
мала, највише до 5 l/s и око 1 – 2 l/s минимално. Температура воде је око 16, 5 – 17,5 0С 
(Петровић Ј., 1953.). 

 
3.4.4. Поплаве 

 
У режиму Нишаве кроз Белопаланачку котлину веома су изражене и честе, 

екстремне амплитуде водостаја, које се мењају из часа у час. Тако је 25.08.1929. године 
забележен екстремни водостај од 300 cm у месецу са средњим вредностима стања воде у 
кориту од 75 cm. Десет година касније 20.05.1939.  у 17 сати очитан је водостај на 
висини од 210 cm,  до к је ср едњи водостај за тај дан износио 30 cm. Овако велика 
екстремна колебања водостаја, од чак 475 cm последица су јаких пљусковитих падавина 
у сливу, када се за мање од 1 сата излучи чак и вишемесечна, летња количина падавина. 
Највећа поплава погодила је Белу Паланку 20. маја 1939. године. Поред огромних 
материјалних штета, однела је и 19 људских жртава. Поплаву је изазвала Коритничка 
река. Огромна бујица носила је велике количине дрвене грађе од порушених кућа и 
воденица. На улазу у Мокрањско ждрело створена је велика брана од ове грађе, а 
узводно од ње образовано језеро. Када је брана пробијена водени талас висок преко 5 m 
сручио се на Белу Паланку и оштетио чак и железничку пругу (Петровић Ј., 1998.). 

Поплаве су Белу Паланку задесиле и 1953. 1955. и 1957. године. 
 

3.5. Педолошка обележја 
 
Педолошке особине земљишта Белопаланачке котлине показују знатне разлике. 

На подручју котлине налазе се азоналне земљишне творевине: алувијална, делувијална 
и алувијално – делувијална земљишта, а изнад њих типичне зоналне творевине: 
црвенкасто – рудо и црвеница, рудо (terra fusca), планински подзол и планинска црна 
буавица (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

Поред Нишаве, са леве и десне стране, налазе се алувијална, у подножју 
планинских падина делувијална, а између њих прелазна алувијално – делувијална 
земљишта. Према Д. Стојићевићу посредан утицај на стварање ових земљишта није 
имала клима нити вегетација, већ су ова земљишта у погледу њиховог стварања 
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резултат рада геоморфолошких чинилаца. У Белопаланачком пољу установљени су 
следећи типови и врсте земљишта (Митић Д., Станојевић М., 2008.):  

1) Алувијум (66,3%) – карбонатни песковито – иловасти алувијум (387 ha, 38%), 
карбонатни иловасти алувијум (289 ha, 28,3%), 

2) Делувијум (14,2%) – бескарбоматни глиновити делувијум (123 ha, 12%), 
бескарбонатни скелетоидни глиновити делувијум (2,3 ha, 2,2%), 

3) Алувијално – делувијални нанос (18,3%) – карбонатни глиновити алувијално – 
делувијални нанос (141 ha, 13,8%), карбонатни скелетоидни глиновити 
алувијално – делувијални нанос (17 ha, 1,6%), карбонатни иловасти алувијално – 
делувијални нанос (30 ha, 2,9%), 

4) Спруд (12 ha, 1,2 %). 
Алувијано земљиште је доста пропустљиво и сиромашно је хумусом. Делувијалне 

наслаге предстаљају рецентни нанос. Алувијално – делувијални нанос се може сматрати 
као да се инфилтрирало у међупросторе поменута два основна земљисна типа. 

Дубина земљишног покривача у Белопаланачком пољу је скоро на целом 
пространству око 1 m, а по негде и нешто више. На странама котлина педолошки 
покривач, не представља непрекидну простирку, већ је разбијен старим, скрашћеним 
долинама, и долинама пресахлих река и потока. Најбоље је развијен и знатне дебљине 
на заравнима, речним и језерским терасама и блажим падинама. Најчешће је то 
смоница, која је на великим површинама огајњачена. Ово земљиште јавља се у атарима 
Вргудинца и Тамњанице, и пење се све до Јеловице под Сувом планином. 

На још вишим теренима заступљен је подзол, првенствено на пешчарима. Подзол 
је плитко земљиште које покрива косе и благе падине.  

У басену Црвене реке, од Трема до подножја јављају се следећи типови земљишта: 
црвено земљиште на црвеном пешчару од дна долине до 1 400 m, и планинска црница 
између 1 400 и 1 800 m. 

На северној страни Белопаланачке котлине типови земљишта су зонално 
распоређени. У атарима ниже распоређених села јавља се смоница дебљине 60 – 80 cm. 
Изнад појаса смонице јавља се подзол са више примесе песка, дебљине 10 – 15 cm, 
познато као пескуша. На крајњем источном ободу котлине јавља се црвенкасто 
земљиште дебљине око 50 cm, везано за андезитску подлогу. Изузев смонице на 
језерским седиментима, која се на северном ободу котлине налази у фази огајњивања, 
остали типови тла јављају се на мањим површинама. Мале су дебљине и слабе 
влажности и продуктивности (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

  
3.6. Биљни и животињски свет 

 
У средњем Понишављу котлинска дна још крајем прошлог века су обешумљена и 

приведена пољопривредним и другим културама. Житарица и повртарске културе у 
алувијалној равни и на нижим терасама, а воћњаци и виногради у вишим деловима, 
главно су фитогеографко обележје Белопаланачке котлине. Природна вегетација је 
очувана на веома малим површинама поред река, а чине је врбаци, тополе и трепетлике 
(Митић Д., Станојевић М., 2008.). 
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Јужне падине Сврљишких планина су скоро потпуно обешумљене, голе и 
кршевите. Мали шумарци по дубоким падинама представљају праве оазе, само се на 
Рињским планинама и Зеленом врху јављају веће површине под шумама. 

Сува планина је богата шумском вегетацијом. На нижим, североисточним 
падинама су шикаре. На висинама од 800 – 1 100 m је појас храстових шума, 
заступљени су сладун и цер. Јављају се неке врсте габра и јавора. На висинама изнад 1 
300 m заступљен је кат букових шума, до 1 700 m. У овом појасу се срећу буква и јавор, 
маклен и бели граб. Највиши је кат планинских сувати, на пространој површи Валожја 
(Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

На Шљивовичком врху има правих шума граба, храста и букви, које су очуване у 
приватним забранима. 

У изворишном облуку Беле Паланке се налазе два заштићена шумска резервата. 
Већи од 80 ha на висини од 1 200 m, и мањи на источној страни величине 20 ha. На 
северној падини Великог Курила, непосредно изнад белопаланачког врела налази се 
већи комплекс четинарске шуме. Ову шуму су подигли ученици гимназије 1946. године, 
ради заштите извора врела (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

Травни покривач је, у зависности од физичко – географских услова, различито 
развијен и заступљен у појединим срединама. У алувијалној равни Нишаве и њених 
притока, до висине од 120 m, преовлађује хидрофилна ливадска вегетација. Густе и 
разноврсне ливадске врсте чине поточњак, нана, кисела трава, новчија и друге. Све су 
то траве које захтевају доста воде. У алувијалним равнима, ливаде су уступиле место 
културама пшенице, кукуруза и повртарског биља. На нижим речним терасама уместо 
ливада никли су засади винове лозе и разног воћа (Петровић Ј., 1998.). 

Међу травама су најчешће мајчина душица, хајдучка трава, каћун, пелин, жалфија, 
кантарион, бела рада, камилица, линцура, матичњак, јагорчевина и друге. 

У животињском свету ове области дивљач је незнатно заступљена. Међутим, у 
скоријој прошлости поред обичних врста дивљачи било је распрострањено и мноштво 
високих животиња и зверова, док је од ређих птица било и тетреба. Познато је да је на 
Сувој планини било у већем броју медведа па и рисова. На Сврљишким планинама и 
Шљивовичком вису је, такође, било медведа до 1900. године (Митић Д., Станојевић М., 
2008.). 

Ловачко удружење Беле Паланке је основано 10. септембра 1898. године, ловачко 
удружење „Јастреб“ газдује ловиштем „Сува планина“. Укупна површина ловишта 
износи 517 km2. Центар ловишта је у долини реке Нишаве. У садашњем ловишту од 
дивљачи су заступљене срна, зец, дивља свиња, јазавац, куна белица, јаребица, фазан, 
препелица, дивљи голуб, дивља патка, дивља гуска и друге (Митић Д., Станојевић М., 
2008.). 
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4. Друштвено – географска обележја 
 

4.1. Становништво 
 

4.1.1.  Становништво кроз историју 
 
Бела Паланка и њена околина насељени су још у праисторијско време, о чему 

сведоче бројни остаци материјалне културе пронађени у археолошким налазиштима на 
овом терену. Најстарији становници овог краја били су Трибали, а осим њих на овом 
простору су живели и Келти и Трачани (Костић М., 1970.). 

 
Белопаланачки крај у античком периоду 
 
У античко доба, на месту Беле Паланке, на главном римском путу Via Militaris, од 

Београда до Цариграда, постојао је знаменити град Ремезијана. Основана од Келта око 
280. године пре нове ере. Ремезијана је добила име по келтском племену Ремима. Ако 
усвојимо ове податке, за време оснивања, произилази да је урбани центар на месту 
данашње Беле Паланке стар око 2 300 година, а то је старост којом се мали број градова 
може похвалити. Ремезијана се из првобитне путне станице развила у аутономни град, 
који је добио градска права за време цара Трајана. Епископ Никета Ремезијански је на 
простору Ремезијане створио химну ″Тебе Бога  хвалим″ (Te Deum). У гр аду је било 
управно средиште ширег предела градског среза, који је обухватао  све средње и горње 
Нишавље, од Плоче и Сићевачке клисуре до извора реке Нишаве. Углед града био је 
знатан, јер се ту налазило седиште горњо – мезијске скупштине (Костић М., 1970.). 

Слика бр. 10. Део базилике на форуму Ремезијане из римског периода 
Извор: 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/2.%20IST
ORIJA/2.1%20pb%20kroz%20milenijume/2.2.2%20SP%20u%20rimskom%20periodu/Fotogr

afija%20drugog%20dela%20Bazilike%20na%20forumu.JPG 

http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/2.%20ISTORIJA/2.1%20pb%20kroz%20milenijume/2.2.2%20SP%20u%20rimskom%20periodu/Fotografija%20drugog%20dela%20Bazilike%20na%20forumu.JPG�
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/2.%20ISTORIJA/2.1%20pb%20kroz%20milenijume/2.2.2%20SP%20u%20rimskom%20periodu/Fotografija%20drugog%20dela%20Bazilike%20na%20forumu.JPG�
http://www.belapalanka.org.rs/~belapala/sites/default/files/O%20Beloj%20Palanci/2.%20ISTORIJA/2.1%20pb%20kroz%20milenijume/2.2.2%20SP%20u%20rimskom%20periodu/Fotografija%20drugog%20dela%20Bazilike%20na%20forumu.JPG�
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Римски град су опустошили и разорили Хуни 441. и 447. године. На рушевинама 
Ремезијане, за време цара Јустинијана, подигнута је средином VI века византијска 
варош Румизијана (Костић М., 1970.). 

 
Белопаланачки крај у средњовековном периоду 
 
Средњовековни Извор, основан на развалинама римске Ремезијане и византијске 

Румизијане на простору данашње Беле Паланке, био је друго важније средњовековно 
место Понишавља. 

Први помен средњовековног Извора јавља се тек у XI веку. Међутим, поуздано се 
зна да се насеље јавило знатно раније, у другој половини VIII или најкасније у IX веку. 
Насеље је названо тако по јаком крашком врелу. Град се налазио на темену 539 m 
високог Великог курила а подграђе у суподини крај врела. Трагови су се до скора 
познавали на темену Великог курила (Костић М., 1970.). 

У XV веку турска освајачка сила уништила је град Извор. 
 
Белопаланачки крај у турском периоду 
 
Због изузетно погодног географског положаја који је имао некадашњи град Извор 

на раскрсници важних путева, смештен у средишту котлине, почетком XVIII века 
највероватније нишки или пиротски заповедник Мехмед-паша подиже на том месту 
утврђење и путну станицу Мехмед-пашину Паланку. Пре Мехмед-пашине Паланке 
постојала је Муса-пашина Паланка. Пред крај турске владавине Бела Паланка је носила 
назив Ак Паланка (Костић М., 1970.). 

 
4.1.2. Порекло, досељавање и исељавање становништва 

 
Становништво Белопаланачке котлине се по пореклу дели на (Митић Д., 2006.): 

• Старинце 
• Становнике непознатог порекла и 
• Досељенике. 

За старинце се сматрају родови који живе у овој области од давнина и не памте кад су 
им преци досељени. За овај појам су у Белопаланачкој котлини у употреби речи: 
„старовремци“, „староседелци“, „ћутуци“. Таквих родова је било укупно 185 са 1 390 
домова. Тако, на старинце долази 38,1% од укупног броја родова и 55,8% од укупног 
броја домова. Стариначка села у којима живи искључиво стариначко становништво су: 
Теловац, Тамњаница, Клење и Градиште. Средњовековних родова има у Горњем Рињу, 
Тамњаници, Љубатовици и Клисури, а врло вероватно и у Букуровцу, Градишту и у 
Долу (Митић Д., 2006.). 

У становништво непознатог порекла увршћени су родови чије је порекло 
непознато. У Белопаланчкој котлини је 1957. године било 11 родова непознатог порекла 
са 40 домова. Према томе на њих долази 2,2% од укупног броја родова и 1,6% домова. 



Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 32 
 

Досељеника је 1957. године у Белопаланачкој котлини било 289 родова са 1 061 
домова, што чини од укупног становништва ове области 59,5% родова и 42,6% домова. 

Према месту из кога су потицали досељеници разликују се следеће струје 
досељавања (Митић Д., 2006.): 

 Лужничка миграција – досељеници из Бабушничке котлине, 
 Источна селидбена струја: Знепољска и Загорска миграције из Трнске котлине 

(под источном страном власинске површи) и Горњоломске котлине (у 
североисточној суподини Старе планине), 

 Власинска струја, 
 Вардарско – моравска струја – старији родови из Повардарја, а млађи са 

западне стране из Нишке котлине, 
 Тимочка струја 
 Метохијско – Косовска селидбена струја и  
 Досељеници непознате матичне области и места. 

По времену досељавања издвајају се четири главне периоде. Њима одговарају 
четири различита слоја досељеничког становништва: најстарији, старији, новији, и 
најновији слој. 

Досељеничко становништво се досељавало у великим и малим миграцијама. 
Узроци великих миграција су у тешком економским стању и имовинској и личној 
несигурности. Тако је досељено становништво косовском, вардарско – моравском и 
источном селидбеном струјом. Узроци насељавања малим миграцијама су разноврсни. 
Најважнији су економски узроци. Ово подручје је привлачило досељенике релативно 
добром плодношћу низијског дела и повременом слабом насељеношћу. Од нарочитог 
значаја је било кретање становништва из оближњих и планинских крајева у низијске 
делове ове области. Тај процес и данас траје. Већина досељеника из оближњих и 
суседних крајева у Белу Паланку дошло је због њене саобраћајно – економске и других 
варошких функција (Митић Д., 2006.). 

Најновији слој становништва досељен је после 1877. године у периоду по 
ослобођења од Турака.   

На исељавање становништва из ових крајева су утицали историјски догађаји и 
економски разлози. Економски утицаји исељавања су различити. Најстарији исељеници 
су печалабари у Румунији и Америци (Митић Д., 2006.). 

Исељавање се може пратити кроз више етапа. Најстарија емиграциона етапа је 
исељавање са краја XVII века у познатој Великој сеоби 1690. године, када је овдашње 
становништво избегло у Аустрију, Влашку и Русију. Друга етапа се односи на Другу 
сеобу Срба од 1738. године када је становништво пребегло преко Саве и Дунава у 
Угарску. После народног устанка од 1787. године подигнутог против Турака, 
становништво заплашено терором турске војске напушта своје домове и емигрира у 
Угарску и Славонију. У XIX веку исељавање из Белопаланачке котлине трајало је 
перманентно све до 1877. године до коначног ослобођења од Турака. Области у којима 
је емигрирало овдашње становништво су Поморавље, Шумадија, и суседна плодна 
Нишка котлина (Митић Д., 2006.). 

 После ослобођења од Турака исељавање траје непрекидно до данас. 
Становништво се селило у градска насеља Србије, Босне и Македоније. Највише 
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исељеника се иселило у времену између 1924. и 1941. године, а затим д 1945. до 1965. 
године. 

Због посла, студирања и рада у фабрикама највише се одселило у Ниш, Пирот, 
Димитровград, Београд и у друге градове. 

 
4.2.3. Кретање броја становника 

 
У последњој деценији XX века десиле су се политичке и економске промене које 

су значајно утицале на све сегменте друштвеног живота. Распад бивше СФРЈ и 
стварање нових етнонационалних држава, као и „етничка чишћења“, огроман број 
избеглица и расељених лица, вољне и присилне миграције, довеле су до суштинских 
промена у националном саставу становништва и значајних етно демографских промена 
(Митић Д., 2006.). 

Према попису из 2011. године Република Србија (без КиМ) има 7 186 862 
становника, и у последњем међупописном периоду број становника је опао за 311 759.  

Кретање броја становника на подручју Беле Паланке карактеришу сличне 
тенденције које су изражене за шире подручје, а то су изражена депопулација, 
миграције, повећана смртност појединих старосно полних група и мањи или већи 
поремећаји у територијалном распореду становништва.  

Кретање броја становника на подручју Беле Паланке може се пратити од 1879. 
године када је извршен први попис становништва, до задњег пописа 2011. године. 

 
Табела бр. 5. Кретање броја становника на сеоском и градском подручју општине 

Бела Паланка од 1948. до 2011. 
Година  1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Бр 
Станов. 

село 26.812 25.588 20.685 15.551 11.242 8.100 5.755 3.983 
град 2.823 3.168 4.297 5.762 7.502 8.347 8.626 8.143 

Општина укупно 29.641 28.756 24.982 21.313 18.744 16.447 14.381 12.126 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
Кретање становника карактерише период повећања броја становника од 1879. 

године до иза Другог светског рата, и то од 8 653 становника, па све до око 30 000 
становника 1948. године и период смањења броја становника од 1948. до 2011. године. 

У периоду од 1948. до 2011. године кретање броја становника на релацији село – 
град бележи тенденцију опадања становника на селу, од 26 812 становника 1948. године 
на 3 983 становника, и пораст у градском насељу од 2 823 становника 1948. године на 8 
143 становника 2011. године. Највећи пораст броја становника је остварен у периоду од 
1971. до 1981. године. 

 
 
 
 
 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/�


Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 34 
 

Табела бр. 6. Кретање броја становника по насељима од 1948. до 2011. године 
 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Укупно 29 641 28 756 24 984 21 313 18 564 16 447 14 381 12 126 
Бабин Кал 685 623 506 370 180 107 51 24 
Бела Паланка 2 823 3 168 4 297 5 762 7 502 8 347 8 626 8 143 
Бежиште 686 664 612 466 357 266 175 89 
Букуровац 285 266 205 125 78 50 26 18 
Црнче 489 467 432 353 223 114 64 37 
Црвена Река 680 661 803 718 784 774 917 688 
Црвени Брег 28 28 33 30 33 35 27 27 
Чифлик 226 209 241 200 154 140 103 87 
Дивљана 433 421 312 246 218 186 141 95 
Дол 424 246 66 14 / / / / 
Долац 571 540 570 597 218 567 513 492 
Доња Глама 388 366 306 203 118 67 26 8 
Доња Коритница 898 862 682 556 401 298 216 165 
Доњи Рињ 256 260 177 116 45 23 13 6 
Дражево 333 306 245 152 70 44 30 18 
Глоговац 516 493 344 188 164 82 47 30 
Горња Глама 488 460 341 205 126 85 34 15 
Горња Коритница 504 491 438 326 246 150 109 64 
Горњи Рињ 429 413 282 149 44 21 10 2 
Градиште 541 517 395 234 174 98 54 11 
Клење 310 300 275 176 112 72 54 26 
Клисура 1 199 1 141 895 677 534 336 222 189 
Космовац 411 423 363 374 194 140 110 68 
Козја 553 552 454 263 222 124 76 38 
Кременица 508 505 358 218 149 75 29 13 
Крупац 450 416 303 215 186 139 35 62 
Ланиште 285 263 204 155 138 106 68 44 
Лесковик 151 122 93 67 44 34 24 10 
Љубатовица 682 653 494 373 229 146 87 32 
Мирановац 490 466 369 265 162 89 43 12 
Миранов. Кула 72 68 61 70 43 39 17 9 
Моклиште 2 200 2 132 1 720 1 370 1 024 704 492 303 
Мокра 1 481 1 431 1 080 714 555 402 315 188 
Ново Село 271 257 203 139 104 86 46 33 
Ореовац 438 408 298 222 146 102 54 27 
Пајеж 1 048 980 724 561 299 132 90 41 
Сињац 1 086 1 043 830 673 508 380 241 161 
Тамњаница 787 743 615 468 356 274 171 113 
Теловац 415 405 326 266 160 81 44 31 
Топоница 654 633 434 275 178 117 68 30 
Вета 975 988 808 565 349 188 134 89 
Витановац 648 564 470 381 206 143 72 44 
Врандол 450 429 460 432 420 410 211 289 
Вргудинац 697 647 457 337 304 217 152 96 
Шпај 575 570 384 235 128 66 81 11 
Шљивовик 1 122 1 155 1 009 819 552 391 263 148 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

http://webrzs.stat.gov.rs/�
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У претходној табели је приказано кретање броја становника по насељима општине 
Бела Паланка у периоду од 1948. до 2011. године. На основу анализе података изнетих у 
табели потврђујемо раније наведену чињеницу да су сва сеоска насеља захваћена 
процесом депопулације. Број становника у овим селима је у константном опадању. 

Спорије смањење броја становника бележе насеља поред магистралног пута, 
насеља Долац и Црвена Река, док су удаљена насеља од општинског седишта и већих 
комуникација, са знатно већим смањењем броја становника, углавном су то планинска и 
подпланинска села, Горњи и Доњи Рињ, где више нема становника. Такође, село Дол, 
које је бујица однела више не постоји, а њено становништво је населило Белу Паланку. 

 
Табела бр. 7. Преглед сеоских насеља са најмањим бројем становника по попису из 

2011. године 
Назив насеља Број становника 
Бабин Кал 24 
Букуровац 18 
Црвени Брег 27 
Доња Глама 8 
Доњи Рињ 6 
Дражево 18 
Горња Глама 15 
Горњи Рињ 2 
Градиште 11 
Клење 26 
Кременица 13 
Лесковик 10 
Мирановац 12 
Мирановачка Кула 9 
Ореовац 27 
Шпај 11 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
У сеоским насељима наведеним у претходној табели процес демографског 

пражњења је био најинтензивнији. Многобројни су узроци који су довели до брзог 
послератног пражњења сеоских насеља. Обрадива земља, која је још у XIX веку давала 
довољно хране за прехрану становништва, па чак и пољопривредне вишкове намењене 
за извоз, данас је у јако лошем стању. Многе њиве су необрађене, ливаде обрасле 
трњем, а велике површине шума су уништене. Како би се зауставио процес 
депопулације потребно је да се на село врати младо становништво, које је способно да 
се бави пољопривредном производњом, али које је способно и за репродукцију. 
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Графикон бр. 1. Однос сеоског и градског становништва у пописима од 1948. до 
2011. године 

 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
На основу извршене анализе демографског потенцијала и трендова кретања 

становништва до 2002. године, и пројекцијом даљих трендова демографских кретања 
применом методе настављања тренда кретања становника 1991 – 2002., очекује се 
наставак тренда смањења броја становника, тако да ће по пројекцији, 2024. године на 
подручју Беле Паланке живети укупно 10 620 становника, што представља смањење од 
3 761 становника. 

У свим насељима на територији општине, сем општинског центра Беле Паланке, 
Крупца и Шпаја, очекује се даљи пад броја становника, и потпуно демографско 
пражњење насеља: Бабин Кал, Букуровац, Витановац, Вргудинац, Глоговац, Горња 
Коритница, Доња Глама, Доњи Рињ, Козја, Кременица, Ланиште, Љубатовица, 
Мирановац, Мирановачка Кула, Ново Село, Ореовац, Сињац, Тамњаница, Црнче, 
Топоница, и Теловац. 

 
4.2.4. Густина насељености 

 
Густина насељености показује колики број становника живи на јединици 

површине, односно километру квадратном. Са порастом броја становника расте и 
густина насељености, односно опада са самањењем броја становника на неком 
простору. Број становника који најбоље одговара одређеној површини јесте оптимум 
становништва. Ако је на неком простору број становника већи од оптималне густине, 
онда за тај простор кажемо да је пренасељен, односно ако је број становника испод 
оптимума, за тај простор се каже да је недовољно насељен (Павловић М., 1998.). 
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Табела бр. 8. Кретање густине насељености у периоду од 1948. до 2011. године 
Год.пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Бр.становника 29 641 28 756 24 984 21 313 18 564 16 447 14 381 12 126 
Густина 
насељености 

57,9 56,2 48,8 41,6 36,2 32,1 28 23,6 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
У претходној табели је дат преглед броја становника у годинама пописа и густина 

насељености за сваки од њих.  Можемо видети да је простор белопаланачког краја слабо 
насељен, с обзиром да је густина насељености од 1961. па до 2011. године мања од 50 
становника по квадратном километру. Једино је густина насељености била нешто већа 
1948. и 1953. године. Након тога примећујемо да она константно опада, наравно што је 
разумљиво, јер се и укупан број становника овог краја стално смањивао. 

 
4.2.5. Број, величина и структура домаћинства 

 
,,Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и реподукује се.“ Домаћинство представља скуп лица 
који заједно живе у истом дому, било да је то кућа или стан, и који троше своје приходе 
за подмиривање основних животних потреба (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Табела бр. 9. Број домаћинстава у општини Бела Паланка по пописима од 1948. 

до 2011. године 
Година пописа Број домаћинстава 

1948. 752 
1953. 840 
1961. 1 210 
1971. 1 709 
1981. 2 352 
1991. 2 719 
2002. 3 037 
2011. 4 669 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

Табела бр. 10. Просечан број чланова по домаћинству 2002. и 2011. године 
Број 
чланова 

Укупно 1 2 3 4 5 6 и 
више 

Просечан 
број 
чланова 

2002.год. 3 037 507 850 639 813 146 82 2,84 
2011.год. 4 669 1 302 1 434 735 729 277 220 2,58 

Извор: http://sr.wikipedia.org 
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Из претходних табела можемо видети да број домаћинстава непрекидно расте од 
1948. до 2011. године. Када је у питању просечан број чланова по домаћинству, може се 
видети да се он смањивао. У свакој пописној години просечан број чланова по 
домаћинству је био мањи у односу на претходни попис. Највећи број домаћинстава је са 
по 2 члана, а према последњем попису просечан број чланова износи 2,58. 

У погледу структуре домаћинстава, нешто више од половине чине двочлана и 
једночлана домаћинства, а трећину трочлана и четворочлана. У Белој Паланци су 
претежно заступљена двочлана, трочлана и четворочлана домаћинства, док су у селима 
најбројнија двочлана и једночлана или самачка, претежно старачка домаћинства. 

 
4.2.6. Природно кретање становништва 

 
Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 

становника на једној територији услед деловања његове две основне компоненте: 
рађања, односно наталитета и умирања или морталитета. Разлика између наталитета и 
морталитета представља природни прираштај. Он може бити позитиван и негативан, 
односно природним путем број становника једне територије може да расте или опада. У 
случају да је наталитет већи од морталитета, тада имамо природни прираштај, а у 
супротном случају јавља се природни пад. Међутим, могућа је и ситуација да је рађање 
једнаку умирању, и у том случају имамо природну стагнацију или нулти природни 
прираштај (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Наталитет 
 
Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји читав низ 
фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу на ниво 
наталитета. Они су сврстани у три групе (Кицошев С., Голубовић П., 2004.): 

1) биолошки фактори, у које се убрајају: стерилитет (физиолошка неспособност 
учествовања у процесу репродукције становништва), фекондитет (физиолошка 
способност учествовања у репродукцији), полна и старосна структура 
становништва, просечна старост приликом склапања брака, наследне особине и 
многи други; 

2) социо-економски фактори, односно достигнути ниво индустријализације, 
деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за 
живот породице, ниво општег образовања и други; 

3) психолошки фактори, а овде се убрајају: жеља за потомством или њено 
непостојање, давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај 
способности за рађање (Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 
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Табела бр. 11. Укупан број живорођених и стопа наталитета од 1985. до 2003. 
године 

 Живорођено 
Година Број Стопа ‰ 

1985. 160 8,8 
1986. 194 10,7 
1987. 177 9,9 
1988. 196 11,0 
1989. 180 10,2 
1990. 150 8,9 
1991. 158 9,6 
1992. 142 8,7 
1993. 147 9,1 
1994. 123 7,7 
1995. 143 9,1 
1996. 126 8,1 
1997. 93 6,0 
1998. 99 6,3 
1999. 98 6,4 
2000. 86 5,4 
2001. 127 8,0 
2002. 107 6,8 
2003. 105 7,4 

Укупно 2611 8,3 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
На основу претходне табеле видимо да је стопа наталитета у сталном опадању. 

Број живорођене деце у периоду од 1985. до 2003. се кретао од највише 196 у 1988. 
години до најмање 86 у 2000. години. Према последњем попису 2013. године број 
живорођене деце је износио 90. 

Многобројни су узроци који су довели до смањења стопе наталитета у 
белопаланачком крају. Ту су веома лоша старосна структура, односно велики удео 
старог становништва, смањен број склопљених бракова услед лоше економске 
ситуације, младе жене дају предност школовању, тако да ступају у брак тек око 
тридесете године живота, па не стигну да роде више деце. Стиче се утисак да услова за 
раст наталитета и обнову становништва више нема. 

 
Морталитет 
 
Негативна компонента природног кретања становништва која доводи до смањења 

бројности неке популације на једној територији јесте морталитет. Различити биолошки, 
социо – економсkи  и психолошки фактори утичу на ниво морталитета. Када је у питању 
утицај биолошких фактора он се испољава преко старосне структуре становништва. 
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Образовни ниво становништва, достигнути ниво животног стандарда, али и здравствени 
услови у којима једна популација живи, представљају социо-економске факторе. Што се 
тичe психолошких фактора, овде спадају различита стања човекове психе која доводе до 
једног вида морталитета, самоубиства (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Табела бр. 12. Укупан број умрлих и стопа морталитета од 1985. до 2003. год. 

 Умрло 
Година Број Стопа ‰ 

1985. 266 14,7 
1986. 286 15,8 
1987. 308 17,2 
1988. 291 16,3 
1989. 291 16,5 
1990. 300 17,9 
1991. 299 18,1 
1992. 305 18,7 
1993. 262 16,3 
1994. 311 19,5 
1995. 277 17,6 
1996. 282 18,1 
1997. 290 18,7 
1998. 309 19,9 
1999. 312 20,3 
2000. 295 19,2 
2001. 282 18,1 
2002. 284 18,4 
2003. 272 19,3 

Укупно 5252 17,9 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
Број умрлих за период од 19 година у просеку износи 276 и у односу на број 

живорођене деце за посматрани период је већи за више од два пута. Стопа морталитета 
је од 1985. до 2003. године већа за чак 5 ‰. Према последњем попису 2013. године број 
умрлих износио је 222. Висока стопа морталитета утиче на негативну стопу природног 
прираштаја, а последица је биолошког старења становништва, социјално – економских 
прилика и других појава (болести).  

 
Природни прираштај 
 
Однос између броја живорођених и умрлих на територији општине Бела Паланка 

је и последица смањења броја становништва, и то пре свега, по основу миграције радно 
и репродукционо способног становништва, пре свега из економских, а затим 
образовних, културних и других разлога. Наведени демографски подаци осликавају 

http://webrzs.stat.gov.rs/�
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стање на о вом по дручју, ко је се са правом може окарактерисати као демографска 
катастрофа. 

 
Табела бр. 13. Кретање природног прираштаја у периоду од 1985. до 2003. године 

 Природни прираштај 
Година Број Стопа ‰ 

1985. -106 -5,9 
1986. -92 -5,1 
1987. -131 -7,3 
1988. -95 -5,3 
1989. -11 -6,3 
1990. -150 -9,0 
1991. -141 -8,5 
1992. -163 -10,0 
1993. -115 -7,2 
1994. -188 -11,8 
1995. -134 -8,5 
1996. -156 -10,0 
1997. -197 -12,7 
1998. -210 -13,6 
1999. -214 -13,9 
2000. -209 -13,8 
2001. -155 -10,1 
2002. -177 -11,6 
2003. -167 -11,9 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
Подаци из табеле нам показују да у периоду од 1985. до 2013. године природни 

прираштај има тенденцију сталног опадања. У посматраном периоду увек је имао 
негативне вредности, што значи да су стопе морталитета биле веће од стопа наталитета.  
 

4.1.7. Бракови и разводи бракова 
 
Како се највећи део процеса репродукције одвија унутар брачних заједница, битан 

фактор природног кретања становништва представља кретање броја склопљених 
бракова или нупцијалитет и разведених бракова, односно диворцијалитет (Кицошев С., 
Голубовић П., 2004.). 
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Табела бр. 14. Закључени и разведени бракови у општини Бела Паланка према 
пописима из 1995., 2000., 2002., 2011., 2012., 2013. године 

Год. Закључени бракови Разведени бракови 
 Укупно На 1 000 ст. Укупно На 1 000 ст. На 1 000 закључених 
1995. 62 3,9 3 0,2 48,4 
2000. 59 4,0 1 0,1 16,9 
2002. 42 2,9 / / / 
2011. 31 2,6 12 1,0 387,1 
2012. 36 3,0 4 0,3 111,1 
2013. 41 3,5 14 1,2 341,5 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
На основу података из табеле 14. видимо да се број закључених бракова 

преполовио од 1995. до 2011. године, а од 2011. до данас је у незнатном порасту. Са 
друге стране, број разведених бракова се константно повећава са највећим износом 
прошле године, у односу на посматрани период. 

 
4.1.8. Механичко кретање становника 

 
Миграције, односно механичка кретања становништва утичу, поред природних 

кретања становништва, на смањење или повећање укупног броја становника. Две 
основне компоненте механичког кретања становништва јесу: емиграција, када се 
становништво исељава са неке територије, и имиграција, када се становништво 
досељава на некој територији. Постоји читав низ фактора који утичу на одлуку неког 
лица о пресељењу. То су најчешће бољи услови за обављање професије и већа плата у 
новој средини, немогућност запослења у дотадашњем месту боравка, бољи услови за 
даље школовање и професионално усавршавање у новој средини и други (Кицошев С., 
Голубовић П., 2004.). 

 
Табела бр. 15. Мигрантско становништво према подручју са којег је досељено у 

Белопаланачки крај 
 Бела Паланка 
Од рођења станује у истом месту 6 428 

Д
ос

ељ
ен

о 
у 

на
се

љ
е 

са
 

по
др

уч
ја

 

Исте општине 3 176 
Друге општине, исте Републике - 
Покрајине 

2 254 

Друге Републике - Покрајине 245  
Бивших Република СФРЈ 185 
Осталих земаља 60 
Непознато  3 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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Анализирајући податке из претходне табеле видимо да највећи број становника 
белопаланачког краја овде станује од рођења. На основу података закључујемо да су 
доста биле изражене миграције на подручју исте општине, односно миграције на 
релацији село – град. Доста је и досељеника са простора друге општине. 

Поред миграција на релацији село – град, у овом крају се јављају и дневне 
миграције. Најчешћи мотиви дневних миграција јесу потреба за образовањем и потреба 
за радним местом. Становништво општине Бела Паланка углавном је запослено у Нишу 
и Пироту. 

 
Табела бр. 16. Дневне миграције активног становништва, попис 2011. године 

 Пол Активно становништво  које обавља занимање 
Свега У оквиру исте 

општине 
У другој 

општини исте 
области 

У другој 
области 

У страној 
држави 

Бела 
Паланка 

у 906 360 110 436 / 
м 641 245 60 336 / 
ж 265 115 50 100 / 

Сеоска 
Насеља 

у 356 192 18 146 / 
м 263 141 11 111 / 
ж 93 51 7 35 / 

Градска 
насеља 

у 550 168 92 290 / 
м 372 104 49 225 / 
ж 172 64 43 65 / 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
Табела бр. 17. Дневне миграције ученика и студената, попис 2011. 

 Пол Ученици/студенти који се школују 
Свега У оквиру исте 

општине 
У другој 

општини исте 
области 

У другој 
области 

У страној 
држави 

Бела 
Паланка 

у 497 96 76 325 / 
м 251 48 38 165 / 
ж 246 48 38 160 / 

Сеоска 
Насеља 

у 174 96 10 68 / 
м 88 48 5 35 / 
ж 86 48 5 33 / 

Градска 
насеља 

у 323 - 66 290 / 
м 163 - 33 130 / 
ж 160 - 33 127 / 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
У дневне миграције, поред радника, укључени су и ученици и студенти. Прилично 

велики број ученика из сеоских насеља свакодневно путује у Бели Паланку, како би 
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похађао неку основну или средњу школу, а има и оних који свакодневно путују ка 
Пироту и Нишу. 

 
4.1.9. Полна и старосна структура становништва 

 
Најбитнији фактори демографског развоја сваке популације јесу карактеристике 

старосне и полне структуре становништва. Поред наталитета и морталитета, старосна 
структура представља битан показатељ оствареног развоја становништва. Структура 
становништва по старости директна је последица наталитета, али и друга компонента 
природног прираштаја, морталитет, такође има велики утицај на старосну структуру. 
Старосно-полна структура становништва је веома важан фактор демографског и 
економског развоја неке области (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 
Табела бр. 18. Старосна и полна структура становништва у општини Бела 

Паланка по попису 2002. и 2011. године 
Старосно 
доба 

2002. година 2011. година 
Мушкарци Жене Укупно Мушкарци Жене Укупно 

0 – 4 274 252 526 217 210 427 
5 – 9 327 288 615 267 265 532 
10 – 14 423 376 799 272 242 514 
15 – 19 245 414 839 333 289 622 
20 – 24 430 356 786 402 327 729 
25 – 29 368 321 689 366 326 692 
30 – 34 397 364 761 354 255 609 
35 – 39 456 403 859 306 306 612 
40 – 44 514 433 947 388 333 721 
45 – 49 592 496 1 088 414 394 808 
50 – 54 505 448 953 509 429 938 
55 – 59 385 352 737 536 481 1 017 
60 – 64 496 479 975 446 413 859 
65 – 69 599 599 1 198 366 353 719 
70 – 74 518 617 1 135 355 390 745 
75 – 79 325 498 823 392 406 798 
80 и више 223 345 568 336 448 784 
Непозато 32 51 83 - - - 
Укупно 7 289 7 092 14 381 6 259 5 867 12 126 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
Када је у питању просечна старост у општини Бела Паланка она је износила 2002. 

године 45,1. Просечна старост мушкараца је 43,7 а жена 46,5. Према последњем попису 
2011. године повећала се просечна старост и износи 46,3, док је на нивоу Републике 
Србије 42,2. Најбројнија старосна група, према попису из 2002. јесте од 65 – 69 година, 
а према попису из 2011. то је старосна група 55 – 59 година. Најмање има деце од 0 – 4 
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година у оба пописа, 2002. године 526, а 2011. године 427. Све мањи удео младог 
становништва последица је пада наталитета, односно негативног природног прираштаја. 
Од укупно 12 126 становника на територији Беле Паланке, према попису из 2011. 
године, број пунолетног становништва износи 10 287, и бројнија је мушка популација 
од женске, али је већа просечна старост жена. 

 
Табела бр. 19. Учешће мушког и женског становништва у укупном 2002. и 2011. 

године 
 2002. година 2002. % 2011. година 2011. % 
Мушко становништво 7 289 50,7 6 259 51,6 
Женско становништво 7 092 49,3 5 867 48,4 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

4.1.10. Етничка структура становништва 
 
Табела бр. 20. Етничка структура становништва 2002. и 2011. године 

Националност 2002. година 2011. година 
Срби 12 742 10 395 
Роми 1 204 1 418 
Македонци 10 8 
Бугари 6 8 
Југословени 7 5 
Горанци 6 4 
Мађари 4 4 
Црногорци 4 5 
Хрвати 8 4 
Бошњаци 1 - 
Словенци 2 - 
Словаци - 1 
Руси - 5 
Немци - 2 
Муслимани - 10 
Остали 2 8 
Неизјашњени 52 144 
Непознато 60 105 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
У табели 20. приказана је национална структура становништва белопаланачког 

краја према пописима из 2002. и 2011. године. Најбројнији јесу Срби и Роми,  88,6% 
Срба и 8,4% Рома према попису из 2002. Према попису из 2011. године број Срба се 
смањио и износи 85,7%, док се број Рома повећао и износи 11,6%. У укупном 
становништву, поред Срба и Рома у Белој Паланци учествују и Македонци, Бугари, 
Хрвати, Горанци али у знатно мањем броју. 
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Табела бр. 21. Становништво према вероисповести 2002. и 2011. године 
Вероисповести 2002. година 2011. година 

Православна 12 911 10 938 
Католичка 11 10 
Исламска 33 65 
Протестантска 21 2 
Неизјашњени 953 610 
Није верник 11 31 
Непознато 441 165 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
Највећи број становника белопаланачког краја је православне вероисповести. По 

бројности следеће су католичка и исламска вероисповест, али њихов број је знатно 
мањи у односу на припаднике православне вероисповести. 650 становника од укупног 
броја становника овог краја се није изјаснило које је вероисповести. 

 
4.1.11. Образовна структура становништва 

 
Образовна структура и степен писмености одређене популације је важна за њен 

прогресивни развој, па се у сваком напредном друштву поклања пажња образовању и 
васпитању. За привредни и друштвени развој општине Бела Паланка од посебног су 
значаја образовна и квалификациона структура њеног становништва. Наслеђена из 
прошлости, неписменост је готово у потпуности искорењена.  

 
Табела бр. 22. Неписмено становништво старо 10 и више година према попису из 

2011. године 
 2011. година 

У М Ж 
Укупно неписмених 260 63 197 
Учешће у ук.станов.у % 2,1 0,5 1,6 
10 – 14 4 3 1 
15 – 19 9 3 6 
20 – 34 30 18 12 
35 – 49 20 8 12 
50 – 64 31 12 19 
65 и више 166 19 147 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
На подручју Белопаланачке општине од укупно 12 126 становника према попису 

из 2011. године неписмених је било свега 2,1 % и од тога више неписменог женског 
становништва. Највише је неписмених у старосној групи преко 65 година. 
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Табела бр. 23. Становништво старо 15 и више година према школској спреми 
попис 2002. и 2011. 

 2002. година 2011. година 
У М Ж У М Ж 

Укупно 12 441 6 265 6 176 10 653 5 503 5 150 
Без школске спреме 823 173 650 281 70 211 
Непотпуно основно образовање 3 290 1 344 1 946 1 952 720 1 232 
Основно образовање 3 353 1 699  1 654 2 850 1 407 1 443 
Средње образовање 3 977 2 452 1 525 4 573 2 763 1 810 
Више образовање 422 233 189 480 256 244 
Високо образовање 330 206 124 491 275 216 
Непознато  246 158 88 26 12 14 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 

Из претходне табеле се види да се број неписмених 2011. године смањио у односу 
на 2002. годину за чак више од пола, али да је и даље већи број неписмених жена. 
Највише је становника са основним и средњим образовањем, а са вишим и средњим 
образовањем је у порасту.  

 
4.1.12. Економска структура становника 

 
Значајан показатељ оствареног нивоа привредног и друштвеног развоја неке 

области јесте економска структура становништва. Она обухвата структуру 
становништва према активностима, делатности и занимању. Када је у питању структура 
становништва према активностима, у другој половини XX века бележи се опадање 
учешћа активног и издржаваног становништва, и пораст лица са личним приходима у 
укупном становништву. Разлог све мањег учешћа активног становништва јесте смањена 
активност млађег становништва услед школовања. Са друге стране, расте удео лица са 
личним приходима, услед све ширег обухвата становништва пензијским осигурањем, 
али и промена у старосној структури запослених. 

 
Табела бр. 24. Становништво према економској активности, попис 2011. година 

 Укупно Мушкарци Жене 
Укупно становништво 12 126 6 259 5 86700 
Економски  
активно 

Свега 4 296 2 613 1 683 
Обавља занимање 2 639 1 664 975 
Незапослени 1 657 949 708 

Економски неактивно 7 830 3 346 4184 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 
На подручју општине Бела Паланка, према попису из 2011. године, скоро дупло 

више је економски неактивног становништва него ли активног, а у оквиру економски 
активног скоро пола становништва је незапослено. Оваква економска структура је веома 
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неповољна. У скорије време не може бити побољшана, с обзиром на тренутну ситуацију 
која постоји у белопаланачком крају, а то је да се све више смањује удео младог 
становништва, а расте удео становништва старијег од 65 година. 

 
Табела бр. 25. Структура запослених према делатности, попис 2002., 2011 година 
Година Примарне 

делатности 
Секундарне 
делатности 

Терцијарне 
делатности 

Квартарне 
делатности 

Укупно 

2002. 142 1627 518 629 2 916 
2011. 201 953 671 814 2 639 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
 
Из претходне табеле видимо да је 2002. године највише запослених било у 

секундарном, а најмање у примарном сектору. Такво стање је остало и 2011. године, али 
се број запослених смањио. Остала два сектора, односно терцијарни и квартарни сектор 
бележе нешто већи број запослених. 

 
4.2. Привреда 

 
Општина Бела Паланка по степену економске развијености припада неразвијеним 

општинама. Тачније, налази се међу 58 неразвијених општина у Србији, што довољно 
говори о степену економске развијености општине. Миграција становништва и 
незапосленост допринели су да се Бела Паланка нађе међу најсиромашнијим општинама 
у Србији. Просечна зарада наставља и даље тренд константно нижег просека у односу 
на просечну зараду на територији Републике Србије, као и у односу на пиротски округ. 
Оно  што  треба имати у виду, када је реч о нивоу зараде,  јесте то што  је највећи бро ј 
грађана запослен у прерађивачкој индустрији, и то у текстилној и обућарској, која има 
најниже зараде у земљи. 

У другој половини XX века носиоци економског развоја општине била су велика 
друштвена предузећа: фабрика текстилних машина „Будућност“, фабрика намештаја 
„Украс“, фабрика обуће „Весна“, фабрика конфекције „Први мај“. Ово су уједно била и 
предузећа која су запошљавала значајан број људи у општини. Већина ових предузећа 
су била у процесу приватизације, али те приватизације нису дале резултата, па су или 
поништене или је сада над тим предузећима покренут стечајни поступак. Та предузећа 
не раде или раде са смањеним капацитетом тако да пољопривреда повећава учешће у 
националном дохотку.  

Када је рећ о власничкој структури националног дохотка промене се огледају у 
паду учешћа друштвеног власништва, а повећавању приватног и мешовитог. Једино 
број малих приватних предузећа и радњи бележи пораст из године у годину, просечно 5 
до 6 нових предузећа (Просторни план општине Бела Паланка, 2011.) 
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4.2.1. Пољопривреда 
 
Пољопривредна производња у општини Бела Паланка је условљена географским 

положајем, рељефом подручја и климатским карактеристикама подручја. Агроеколошки 
услови у општини Бела Паланка су веома повољни за развој свих грана пољопривредне 
производње, имајући у виду природне услове, морфологију терена, климатске одлике, 
као и структуру пољопривредних површина. Када је реч о сеоским подручјима у 
општини, основна карактеристика је да главну економску активност чини 
пољопривреда и да је веома слаба заступљеност других привредних делатности.  

Територија општине Бела Паланка обухвата површину од 51 700 ha. Највећи део 
територије припада брдско-планинском подручју које обухвата 39 200 ha или 76%. 
брежуљкасто – брдски терен обухвата 10 000 ha или 19%, а свега 2 600 ha или 5% 
подручја општине припада равничарском терену око реке Нишаве (Просторни план 
општине Бела Паланка, 2011.). 

Пољопривредно земљиште чине алувијална земљишта, смонице, делувијум и 
подзоласта земљишта, као основни педолошки костур, из којих су се даље развили 
бројни подтипови земљишта који пружају одличне услове за производњу 
пољопривредних култура.  

Од укупног становништва општине Бела Паланка, пољопривредно становништво 
чини око 50%. На територији општине Бела Паланка регистровано је 2 987 
пољопривредних газдинстава која активно раде. Од овог броја, 192 газдинстава живи 
искључиво од бављења пољопривредом. Индивидуалних пољопривредних произвођача 
на територији оппштине је 304. Структура пољопривредних газдинстава показује да је у 
највећем броју домаћинстава пољопривреда још увек само начин живота, док у мањем 
броју газдинстава представља основну активност за остваривање приход. 
Пољопривредно земљиште у оквиру укупног простора, обухвата 23 208 ha што је 
44.88% површине укупне територије. Међутим према подацима из 2012. године, само 8 
364 ha је искоришћено, и од тога оранице и баште чине 2 411 ha, ливаде и пашњаци 5 
309 ha, виногради 99 ha, воћњаци 469 ha (Просторни план општине Бела Паланка, 
2011.). 

 
Табела бр. 26. Коришћено пољопривредно земљиште, пописи 1968. и 2012. године 

Пољ. земљиште 1968. година 2012. година 
Укупно 29 090 8 364 
Оранице и баште 13 856 2 411 
Ливаде и пашњаци 13 422 5 309 
Виногради 751 99 
Воћњаци 1 060 469 

Извор: http://www.belapalanka.org.rs 
 
Из претходне табеле се види да је пољопривредно земљиште на подручју Беле 

Паланке према подацима из 1968. године, заузимало веће површине и да је земљиште 
било знатно више, пре свега, под ораницама и баштама, ливадама и пашњацима. 
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Пољопривредно земљиште чини компактну целину која је дисецирана речним 
токовима, инфраструктурним системима, грађевинским и шумским земљиштем. 
Углавном је сконцентрисано на равничарским теренима по дну Белопаланачке котлине, 
са обе стране реке Нишаве као и њених већих притока. Од пољопривредних грана, 
најдоминантније су ратарство и повртарство. Оранице и баште имају највеће учешће у 
катастарским општинама које се простиру у најнижем делу Белопаланачке котлине, дуж 
Нишаве и доњих токова Коритничке, Црвене, Вргудинске, Осмоковске, Клењске и 
Моклишке реке (Просторни план општине Бела Паланка, 2011.). 

Ратарска активност састоји се најпре у производњи жита: пшенице и кукуруза. 
Најповољнији терени за производњу кукуруза су на најнижим речним терасама, док 
пшеници више погодују сувљи терени на просторима виших тераса. На ораницама 
побрђа, на сасвим малим површинама, у местима где други усеви не успевају, сеју се 
овас и раж. Од  повртарских производа најзаступљенија је паприка, која има дугу 
традицију производње на простору Беле Паланке. Приметно је и повећање броја 
пластеника. Подручје око реке Нишаве је погодно још и за узгој сточног и 
индустријског биља. Од индустријског биља само се узгаја лековито и ароматично 
биље, док се, крајем XX века, највише гајио дуван. Од ароматичног биља на подручју 
Беле Паланке налази се највећа плантажа лаванде у земљи, на површини од 30 ha 
(Просторни план општине Бела Паланка, 2011.) 

На страни Белопаланачке котлине према Сврљишким планинама и у подножју 
Суве Планине, на вишим терасама, развиле су се ораничне површине, које су знатно 
слабијег квалитета и на њима се претежно гаје жита, док више и присојне стране 
територије општине представљају погодне услове за развој воћарства и виноградарства. 
Воћарство у Понишављу има дугу традицију, и то најчешће у гајењу шљива, јабука, 
крушака, вишања и трешања, док је виноградарство, упркос стагнацији и даље доста 
заступљено. Брдски и брдско – планински рељеф, педолошки покривач и клима 
погодују гајењу воћа у овим крајевима. Воћарство је мањег привредног значаја, иако 
побрђе јужне котлинске стране предстаља воћарски крај. Од воћа се највише узгаја 
шљива, која обухвата површину од 315 ha. Главна шљиварска места су: Глоговац, 
Црвени Брег, Црвена Река, Црнче, Лесковик, Ланиште, Ново Село и Вргудинац. Јабуке 
су после шљива, друга воћарска култура овог краја, која захватају површину од 38 ha. 
Најбоље „јабукаре“ имају Бела Паланка, Клисура, Ново Село, Црнче и Лесковик. Од 
осталог воћа, најрентабилнија воћка је орах, који се и као самоникло дрво веома 
распрострањен, на  50 ha површине. На присојним и благо нагнутим странама Нишаве 
постоје савршени микроклиматски, педолошки и конфигурацијски услови за гајење 
винове лозе и вишевековна традиција у производњи квалитетних вина. Ову 
пољопривредну културу на територији општине Бела Паланка карактерише расутост и 
уситњености парцела. Значајније концентрације винограда остварена су једино на 
подручју:  Градиште, Долац, Крупац, Црнче, Ланиште и Мокра. Белопаланачко 
виногорје припада Нишавском виноградарском рејону, саставном делу велике 
Нишавско – Јужноморавске, виноградарске области (Просторни план општине Бела 
Паланка, 2011.). 

Ливаде и пашњаци имају изванредне предеоне вредности и велики значај за 
очување биодиверзитета. Највећи пашњачки комплекси се простиру на вишим деловима 
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катастарских општина Градишта, Долца, Крупца, Горњег и Доњег Риња, Козје, 
Витановца, Мариновца, Пајежа, Горње и Доње Гламе и Бабиног Кала на Сврљишким 
планинама и Вете, Топонице, Вргудинца, Мокре, Бежишта и Шљивовика на Сувој 
планини (Просторни план општине Бела Паланка, 2011.). 

Сточарство је, уз ратарство и воћарство, у прошлости представљало главни извор 
прихода становницима овог краја. Побољшање расног састава стоке, а нарочито говеда 
је било изразито осамдесетих година XX века, када су увезене краве сименталске расе, а 
долази и до побољшања раса оваца, свиња, и живине. Подаци о структури сточног 
фонда указују на стални пад укупног броја грла стоке све до 2002. године, од када је 
забележен позитиван тренд у броју свиња, оваца, живине. У периоду од 2002. до 2012. 
године број стоке бележи пораст за 12,5%. Најизразитији раст се и десио у говедарству 
и тај тренд се наставља и даље, што је директна последица јачања месно прерађивачке 
индустрије Сим импекс, чији је тренутни наследник Адимес из Београда, након промене 
власничке структуре (Просторни план општине Бела Паланка, 2011.). 

 
Табела бр. 27. Број стоке у Белопаланачкој општини, попис 2012. година 

Говеда 1 406 
Свиње 2 613 
Овце 6 888 
Козе 2 121 
Живина 29 879 
Пчелиња друштва 2 372 

Извор: http://www.belapalanka.org.rs 
 
Шумарство 
 
На подручју Белопаланачке котлине укупна површина шума износи 148,57 km2, 

степен шумовитости за општину Бела Паланка је 35% (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 
Према историјским изворима и народном предању, познато је да је област средњег 

Понишавља у прошлости било под великим шумама, али су многобројне активности, у 
оквиру овог простора, довеле до деградације и уништавања шума. Дрвеће је коришћено 
у разне сврхе, највише се користило за огрев. У предримском периоду дрво је 
коришћено за изградњу села и тврђава, у рударским активностима, за подграде, као и за 
термичке третмане. У средњем веку планински становници силазе у плодне равнице и 
тада почиње јаче крчење шума. Прве крчевине у басену Црвене Реке настале су још у 
доба Немањића. За време Турака, становништво из котлине, бежи у планинске области, 
и тада настаје ново крчење шума (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

О богатству шума у овом периоду говоре многи путописци, који су боравили у 
овој области, пишу да су од Беле Паланке до Пирота биле велике шуме.  Већи шумски 
комплекси искрчени су за време Првог светског рата, Бугари су посекли шуму на 
падинама Суве планине. 

Сува планина је данас богата шумском вегетацијом. На нижим, североисточним 
падинама су шикаре. На висинама од 800 – 1 100 m је појас храстових шума, 
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заступљени су сладун и цер. Јављају се неке врсте габра и јавора. На висинама изнад 1 
300 m заступљен је кат букових шума, до 1 700 m. У овом појасу се срећу буква и јавор, 
маклен и бели граб. Највиши је кат планинских сувати, на пространој површи Валожја 
(Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

Јужне падине Сврљишких планина су скоро потпуно обешумљене, голе и 
кршевите, само се на Рињским планинама и Зеленом врху јављају веће површине под 
шумама. 

 
Лов и риболов 
 
Ловачко удружење Беле Паланке је основано 10. септембра 1898. године. Ловачко 

удружење „Јастреб“ газдује ловиштем „Сува планина“. У оквиру ловишта организује 
послове на заштити и гајењу дивљачи, уређивању и одржавању ловишта, као и ловљење 
и коришћење уловљене дивљачи и њених делова. Ловиште ″Сува план ина″ је 
установљено 23. септембра 1994. године и налази се између планинских масива Суве 
планине, на југу, и Сврљишких планина, на северу. Центар ловишта је у долини реке 
Нишаве. Укупна површина ловишта износи 517 km2, што чини 0.92% територије 
Србије. У садашњем ловишту од дивљачи су заступљене срна, зец, дивља свиња, 
јазавац, куна белица, јаребица, фазан, препелица, дивљи голуб, дивља патка, дивља 
гуска и друге (Митић Д., Станојевић М., 2008.). 

Задњих година, а посебно 1997.,1998. и 2000. године запажена је и јеленска 
дивљач. Од трајно заштићених врста има видре, ласице, веверице, орлова, јастребова, 
чапље, гавранова и више врста ситних птица певачица. Од дивљачи ван режима заштите 
у ловишту је присутна лисица, дивља мачка, твор, сврака, врана, шакал и вук. 
Последњих година двадесетог века и сада на почетку трећег миленијума у порасту је 
број вукова. Њихово присуство знатно је утицало на смањење срнеће дивљачи и на 
смањењу бројности дивљих свиња. Вукови наносе велику штету у планинским 
насељима, сваке године униште по стотинак овца. 

Када је основано ловачко удружење 1898.године бројало је око 30 чланова. Данас 
има око 500 чланова. Регистрован одстрел дивљачи за период од 1995. до 2005. године 
износи: 260 срна, 160 дивљих свиња, 1800 зечева, 50 фазана, 600 јеребица. Регистрован 
одстрел предатора износи просечно годишње: 4-5 вукова, 1 шакал, 45-46 лисице, 3-4 
дивље мачке, 26-27 куне, 11-12 вране, 15-16 сврака. На простору ловишта ″Сува 
планина″ налазе се заштићено природно добро сврстано у другу категорију заштите 
Парк природе ″Сићевачка клисура″.  Ловци туристи могу ловити на основу уговора 
закљученог између корисника ловишта и посредника-туристичке агенције или 
предузећа који испуњавају услове из Закона о ловству. У ловиштима се може 
организовати појединачни и групни лов. Појединачним ловом се лове срне и дивље 
свиње. Групним ловом се лове зечеви, фазани, јеребице, дивље патке, дивље гуске, 
грлице, гугутке, препелице и др. Групни лов се одвија пригоном и прогоном. Циљеви 
ловачког удружења су заштита, гајење, лов и коришћење гајених врста дивљачи и 
њених делова тако да се мерама газдовања обезбеди гајење ових врста дивљачи у броју 
и квалитету који дозвољавају природни услови у ловишту (Митић Д., Станојевић М., 
2008.). 



Географске промене у Белопаланачкој котлини крајем XX и почетком XXI века 

 

 Page 53 
 

Организација спортских риболоваца ″Бањица″ је основана 2003.  године. 
Организација има око 120 чланова. Прво риболовачко удружење је основано 1950. 
године под називом ″Врело″. Врста рибе која се лови: белица,  пастрмка, клен, шаран, 
караш, деверика. Лови се на реци Нишави и на Дивљанском језеру. Годишњи улов рибе 
је око 500 – 600 kg. Године 1998. и 1999. риболовачко удружење ″Врело″ је освојило 
прво место на републичком такмичењу. Категорије су сениори, мушкарци преко 18 
година, јуниори од 16 – 18 година, пионири до 16 година. Основне активности 
организације су очување вода и порибљавање, чување од рибокрадица. Порибљавање се 
врши скоро сваке године, бацање рибље млађи шарана, деверике, мрене око 500 kg 
годишње. Споредне активности су организовање такмичења сваке године крајем априла 
или почетком маја у зависности од климатских услова. Општинска такмичења се 
организују на Дивљанском језеру. Победник је онај ко има највише уловљене рибе. 
Воде Беле Паланке су чисте и погодне за развој спортског риболова. 

 
4.2.2. Рударство 

 
За данашње доба је несхватљиво да је рударство некада било темељ просперитета 

средњег Понишавља, јер од те привредне активности нема ни трагова, изузимајући 
експлоатацију кречњачког камена и стихијског коришћења кварцног песка за потребе 
путоградње. Међутим, експлоатација метала је била веома жива и богата и датира још 
из преисторијског доба (Пертовић Ј., 1998.). 

Најстарија сазнања о коришћењу метала и њихових руда на подручју средњег 
Понишавља се везују за трачко племе Беси. Археолошки налази указују да су и злато и 
сребро били омиљени у трачким аристократским круговима. У овој области је било 
развијено рударство и у средњем веку. То потврђују и бројна, очувана тросквишта у 
басену слива Црвене реке. У доба Немањића постојали су рудници бакра, угља и 
графита, а у њима су рударили саски рудари. Уз рудник бакра постојале су и топионице, 
а грађена су рударска насеља. Имена села Доња Глама и Горња Глама проистичу из 
средњовековне рударске делатности. Наиме, реч “глама“ значи злато. Око 1440. године 
у једној литри гламе било је 25% злата. Са турском најездом рударство је потпуно 
замрло, а одржало се једно кредарсво. У време Другог светског рата радио је рудник 
лигнита код села Новог села, у Белопаланачкој котлини, који је после ослобођења 
затворен (Митић Д., 2006.) 

По ободу Белопаланаче котлине јављају се дебеле наслаге пескова који садрже 
велики удео кварца. Пескови су на северном ободу беле, а на јужном жућкасте боје, 
због присуства лимунита, а удео кварца у њима креће се од 80 - 92%. Нарочито богате 
наслаге кварцног песка јављају се на издуженим гредама које се спуштају са 
Сврљишких планина. Дебљина кварцних пешчара у атару Букуровца процењује се на 
преко 120 m. Идући низводно, заступљеност кварцних пешчара се смањује. Кварцни 
пешчари јављају се и у сливу Црвене реке (Пертовић Ј., 1998.). 

Мермер се у овој области јавља на овој локацији код села Чифлика. Појава белог 
сахараидног мермера је утврђена на локацији око око 2 km од села Чифлика. Настао је 
рекристализацијом кречњака у контакту са врелим магматским стенама. Мермер је 
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доста испуцао, тако да се не може очекивати да се може вадити у блоковима и 
користити као украсни камен. Обзиром на боју може се користити за терацо плоче као и 
индустриjско пунило. Мермер је веома чист, састављен од минерала калцита и одликују 
се веома високим садржајем CaCO3 (Пертовић Ј., 1998.) 

Познато је да су у источној Србији пермски пешари носици орудњења бакра, па 
нема разлога да то не буду и на овом подручју. Бакарне руде у црвеним пешчарима 
ветанске корутине за разлику од борских не садрже злата али садрже нешто сребра. 
Бакарна минерализација се јавља у виду сочива на дужини од 10 m и ширине до 1,5 m. 
Бакар на овом подручју је откривен у околини Космовца и села Топонице. У близини 
села Космовца у серији црвених пермских пешчара запажају се врло танке жице бакарне 
минерализације. Најчешћи минерал ових жица је азурит (Пертовић Ј., 1998.). 

Руде гвожђа су локализоване у подручју Белопаланачке котлине, југоисточно од 
села Космовца. На овој локацији су пронађена шљачишта из периода некадашњих 
времена, на основу којих је ово орудњење и откивено. Микроскопски је утврђено 
присустве лимонита, где се садржај гвожђа креће од 46 – 55%, што се може сматрати 
одличним резултатом с обзиром да је уобичајен 25 – 50%.  

Графита у средњем Понишављу има само у изворишту Црвене реке и то у атарима 
Космовца и Вете. Њихова појава везана је за контактну зону између палеозоjских 
шкриљаца и мезозојских кречњака. Образовани су под огромним притиском 
кречњачких маса највиших делова гребена Суве планине и интензивним процесима 
навлачења. Коришћени су још у средњем веку и након Другог светског рата. На овом 
подручју испраћени су графити на два локалитета: Вурњиште и Добра Јабука. Резултати 
флотације показују да се ради о аморфном или фином диспергованом графиту. Графит 
нема изразито и познато својство кристалног графита – као нпр. метални сјај, мекоћа и 
већа постојаност према топлоти. Недостатак ових особина је последица његове фине 
дисперзије, од које и проистиче његова црна боја и аморфан изглед (Пертовић Ј., 1998.). 

Камени угаљ је откривен у вишем делу облука Црвене Реке и на потесу 
Мирановца у Белопаланачком Буџаку. Најзначајније је мирановачко налазиште каменог 
угља. Ово је једини регион који је имао површински коп у ближој прошлости, а никад 
није био формално регистрован. Камени угаљ прошаран уљаним шкриљцима у атару 
села Мирановац има изузетне могућности коришћења не само за грејање, већ и за разне 
технолошке намене и као корекционо гориво за добијање прерађених нискокалоричних 
горива. Мирановачко налазиште је познато као локација на којој се завршава угљоносна 
серија сенонског тектонског рова источне Србије. У изворишном облуку Црвене Реке  
јављају се танки слојеви каменог угља, а како је овај угаљ карбонификован између 90% 
и 95%, може се сматрати и антрацитом (Пертовић Ј., 1998.). 

У најмлађим, плиоценим језерским седиментима откривене су наслаге лигнита. 
Угаљ је откривен при копању бунара, а први слојеви јављају се на дубини између 8 и 10 
m. Наслаге су ограничене на јужни обод Белопаланачке котлине, у атару Новог села, а у 
самој суподини Суве планине. Овде је и 1945. године постојао рудник лигнита „Шупљи 
камен“, који је напуштен. Угаљ је мрко црне боје, а само местимично се запажа 
лигнитска структура. Утврђена су два слија угља – доњи 1,10 m и горњи 0,80 m са 
прослојком песка од 0,60 m, извађено је око 3 000 t угља топлотне моћи 12,56 KJ/kg 
(Пертовић Ј., 1998.). 
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Битуминозни шкриљци или гориви шкриљци су образовани као седиментни 
материјали од органског муља насталог разлагањем биљних и животињских организама 
планктона стајаћих вода. Битуминозни шкриљци се јављају на две значајне локације: 
Облук Црвене реке и село Мирановац. Ове стене се показују заједно са каменим угљем. 
Oткривене су у једној зони, знатне дебљине,  на дужини о д о ко  2 km. И битуминозни 
шкриљци, као и угаљ и графит, највећим делом су покривени дебелим наслагама сипара 
и блокова, обурваних са високих кречњачких литица. Њихов постанак, као и графита и 
каменог угља везује се за млађи палеозоик (Пертовић Ј., 1998.). 

 
4.2.3. Индустрија 

 
У другој половини XX века, из периода пре транзиције овде је постојала призната 

машиноградња, фабрика текстилних машина „Будућност“ која је извозила своје машине 
широм света. Фабрика „Будућност“ је основана 1955. године и имала је два погона, 
први је производио текстилне и грађевинске машине, а други поцинковану столарију по 
италијанској лиценци „Секо“. Ова фабрика је запошљавала око 250 радника. 2005. 
године је покушана приватизација у два наврата али неуспешно, тако да је 2009. године 
фабрика затворена. Данас, у просторијама некадашње фабрике смештена је грчка 
компанија „Актор“ која ради на изградњи пута коридор X, и они запошљавају мањи 
број становника Беле Паланке. 

 Добростојећи и највећи комбинат дечје обуће „Весна“ је основан одмах после 
Другог светског рата 1946. године. Запошљавао је 704 радника и једна је првих фабрика 
дечје обуће у старој Југославији. Имала је и погон у Црвеној Реци са око 100-тину 
радника. Фабрика је отишла под стечај, а њени радници су основали више мањих, 
приватних обућарских предузећа. Данас, се на том месту налази фабрика анатомске 
обуће „Грубин“ из Старе Пазове која запошљава око 50 радника. 

Фабрика намештаја „Украс“ је основана 1946. године и такође је признати 
произвођач широм Европе. У фабрици је било запослено 440 радника. Фабрика је 
приватизована, али је после неколико месеци поништена приватизација и данас не 
постоји. 

„ЕИ Фемид“ је основана 1974. године као огранак „ЕИ Ниш“, бавила се 
производњом кабловских сетова за белу технику и осигурача за аутоиндустрију и 
пољоиндустрију. Запошљавала је око 300 радника. Отишла је под стечај 2013. године. 

Пољопривредну производњу је организовала ондашња пољопривредна задруга 
„ПИК Бела Паланка“ са разгранатом продајном мрежом. Задруга је имала пекару, 
млекару, у којој се производио качкаваљ и сир, затим кланицу која се бавила откупом 
стоке и прерадом меса. Постојале су и плантаже винограда, воћњака, плантажа вишања 
у Тамњаници је уништена и ту је данас највећа плантажа лаванде у Србији. Данас се ова 
традиција наставља преко самосталног предузетништва, од којих су се нека изборила за 
признати статус, „Сим-Импекс Ниш“, „Адимес“ Београд. 

Данас, једна од важнијих за привреду Беле Паланке јесте фабрика "Обућа Павле" 
која је настала као мануфактурна радионица, мали породични бизнис, у скромним 
условима са свега неколико машина, пре 18 година. Традиција обућарског заната у 
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породици Павловић, прерасла је у озбиљну производњу дечије обуће. Из мале 
радионице изникла је у савремену фабрику за производњу дечије обуће. Запошљава 150 
радника и добитник је многих награда на сајмовима коже и обуће. 

Повољни услови постоје за развој дрвне, текстилне и грађевинске индустрије и 
енергетике (ветроелектране и енергане на биогас), при чему треба пронаћи адекватне 
изворе финансирања. Развој индустрије треба орјентисати ка агроиндустријском 
комплексу (прерадни капацитети примарних пољопривредних производа) а с обзиром 
да подручје обилује водом за пиће предвидети и постројење за флаширање воде. 

 
4.2.4. Туризам 

 
Централним делом општине, правцем пружања исток – запад, пролази друмски 

међународни транзитни туристички правац I степена, односно ауто – пут (Е-80) Ниш - 
граница Бугарске, који је веома значајан за развој туризма у овом крају. 

На подручју Беле Паланке су пре свега развијени следећи видови туризма: 
излетнички, спортско - рекреативни, манифестациони, сеоски, лов и риболов, 
екотуризам, транзитни.  

Организовање излетничких тура је усмерено ка културним знаменитостима, цркви 
Вазнесења Господњег, манастиру св. Великомученика Димитрија, манастиру св. 
Николе, манастиру успенија пресвете Богородице код села Вета и остацима римског 
урбаног центра Remesiana, односно њеним археолошким локалитетима који су 
истражени, парку „Врело“ и целогодишњим излетничко – рекреативним активностима 
на Сувој планини и Сићевачкој клисури, као што су: шетње, излети, купање и 
планинарење до околних планинских масива и видиковаца, те контакти са сеоским 
становништвом, сакупљање лековитог и ароматичног биља. 

Дивљански манастир св. Димитрије, заузима место најзначајнијег културно – 
историјског споменика Белопаланачког и Лужничког краја. Манастир је смештен 5 km 
јужније од Беле Паланке, поред савременог пута Бела Паланка – Лужницa, налази се у 
подножју Суве планине, између старих села Дивљане и Мокре. По предању је 
задужбина Мрњавчевића. Неоспорно је његово континуирано трајање од XIV века до 
данас. Манастирско братство је постојало још у IV веку. Сматра се да је манастир 
постојао још у ранохришћанском периоду. Манастир је имао и школску, образовну и 
здравствену функцију у минулим временима (Митић Д., 2006.). 

Црква Вазнесења Господњег у центру Беле Паланке представља изузетан 
споменик културе грађен у тзв. ханзеновом стилу. Радови на изградњи цркве су почели 
1909. године а завршени су 1910. године. Црква би требала да има површину до 132,63 
km2 и висину заједно са кубетом 21,15 m. Основа је триконхоналног типа, кубе је моћно, 
осмострано и у потпуности представља решење српских средњевековних цркава. 
Белопаланачака црква је обновљена 2007. године, а Парохијски дом је завршен 2010. 
године и освештен од стане Његове Висости Патријарха Иринеја. Пре данашње главне 
цркве лоциране у центру вароши, белопаланчани су користили цркву на старом гробљу. 
Око 1835. године је саграђена. у њој се служило све док се није порушила и њену улогу 
није преузела црква у центру вароши (Митић Д., 2006.). 
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Слика бр. 11. Црква Вазнесења Господњег у Белој Паланци 

Извор: Михајловић Т. 2014. 
 

Манастир Успенија Пресвете Богородице у Вети ( у народу познат као „ветански 
манастир“) помиње се у XVII и XVIII веку. Помен из VIIоказује да је манастир старији , 
средњовековни и верује се да је задужбина Мрњавчевића. Данас манастир има функцију 
парохијске цркве (Митић Д., 2006.). 

Манастир св. Николе је смештен из саму леву обалу Нишаве у сутесци Свети 
Отац, у атару села Сињац, па се често назива и сињачким манастиром. Распоред фресака 
је карактеристичан за XVII век. У манастиру се сматрају најимпресивијим фреске са 
представама Исуса, Св.Саве и Симеона (Митић Д., 2006.). 

Општина пружа и добре могућности за организацију спортско – рекреативног 
туризма. Раван, брежуљкасти и планински терен погодује за организовање свих врста 
бициклистичких стаза, као и пешачке стазе југозападног (сувопланинског) и 
северозападног дела општине.  

Бела Паланка се истиче богатством и специфичностима етнографских 
туристичких вредности. Посебну важност на овом простору имају ношња, обичаји, 
фолклор, културно уметничке приредбе, гастрономски специјалитети и манифестације. 

Туристичке манифестације, представљају један од видова туризма које фолклор, 
традицију и обичаје становништва приказују кроз организовање разних садржаја 
уметничког, забавног, спортско – рекреативног и етнографског типа. У општини Бела 
Паланка то су: Фестивал омладинских сцена Србије, Лига фолклора Србије, Републички 
фестивал уметничке игре младих “Дани игре”, Такмичење инструменталиста Србије, 
“Сабор ловаца Силугата“, “Nisava - Оpen air” фестивал, Гастро – туристичка 
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манифестација „Дани банице“, Спортске манифестације, Ликовна колонија ''Дивљана'', 
Прва хармоника Понишавља. 

Занимљива и непоновљива природа, богатство пијаћом и минералном водом, ретке 
биљне и животињске врсте, богато културно - историјско наслеђе оно су што 
карактерише Белу Паланку и издваја њену туристичку понуду. 

 
4.3. Насеља 

 
На подручју Белопаланачке котлине смештена су 46 насеља и 49  катастарских 

општина са укупно 12 126 становника. Насеља, на подручју Беле Паланке, према 
садашњој подели, су диференцирана по величини, демографским и функционалним 
карактеристикама, од примарних сеоских насеља до општинског центра. 

На основу анализе досадашњег развоја, постављених критеријума и развојних 
претпоставки предложена је следећа мрежа насеља општине Бела Паланка (Јоцић Ж., 
2014):    

1. Општински центар: Бела Паланка, урбани центар истоимене општине у 
централном делу Понишавља на додиру леве стране алувијалне равни Нишаве, 
десне притоке јужне Мораве, и побрђа десног дела Белопаланачке котлине са 
једне и друге стране међународних комуникација. Урбаном композицијом 
повезује пет физиономских целина: Варош, Стару Варош малу, Нову малу, 
Долинску малу и Бојчину бару. Статус варошице добија 1885. године, поштанску 
и телеграфску станицу 1879. године, железницу 1887. године ,елекричну 
енергију 1926. године а централни систем водоснадбевања и савремену 
канализациону мрежу 1973. године. 

2. Центар заједнице насеља: Црвена Река, насеље на алувијалним равнима Нишаве 
и њене леве притоке Црвене реке, са једне и са друге стране локалног пута и 
железничке пруге и прилазних локалних путева. Подељена је на четри махале: 
Средсело, Јарџу, Бошку Чуку и Валожје. 

3. Насеља са ограниченим функцијама централитетa: Чифлик, насеље на левој 
алувијалној равни Нишаве, и долинским странама њене притоке Седларског 
потока, са једне и друге стране железничке пруге Ниш – Пирот, 10 km источно 
од Беле Паланке. Обухвата четри махале: Дилавровску, Ајвазовску, 
Рамадановску и Крупачку. Долац – село, насеље на југоисточним падинама 
Сврљишке планине и странама крашке долине Сливне падине са обе стране 
локалног пута Крупац – Градиште. Дели се на „махале“: Доњу малу, Рајчинце и 
др. 

4. Примарна сеоска насеља: Сва остала насеља 
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Слика бр. 12. Насеља у Белопаланачкој котлини 
Извор: Просторни план општине Бела Паланка 

 
Постоје две групе насеља у оквиру осталих насеља (Костић М., 1970.): 
1. села која имају више од 200 становника: Врандол, Долац (насеље), Доња Глама, 

Доња Коритница, Клисура, Мокра, Ново Село, Тамњаница, Црвени Брег, Шљивовик.  
2. села која имају мање од 200 становника: Бабин Кал, Бежиште, Букуревац, Вета, 

Витановац, Вргудинци, Глоговац, Горња Глама, Горња Коритница, Горњи Рињ, 
Градиште, Дивљана, Доњи Рињ, Дражево, Клење, Козја, Космановац, Кременица, 
Крупац, Ланиште, Лесковик, Љубатовица, Мирановац, Мирановачка Кула, Моклиште, 
Ореовац, Пајеж, Сињац, Теловац, Топоница, Црнче, Шпај.  

Насеља Белопаланачке котлине су различитог порекла. По времену постанка и 
старости, она се могу сврстати у четири групе (Костић М., 1970.):  

1. са врло старим пореклом средњовековним насељима, 
2. са старијим селима из времена пре XVIII века, 
3. са млађим насељима из друге половине XVIII века и познатог турског доба и 
4. са новим селима из периода по ослобођењу од Турака. 

Сва данашња белопаланачка насеља су и у далекој прошлости била на истом месту 
и са истим именима. Имена насеља су, готово сва, словенског порекла и воде у далеки 
VII и VIII век, када је у Понишављу романска топономија замењена словенском. (Јоцић 
Ж., 2014). 
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4.3.1. Положај насеља 
 
Према разликама које постоје у положају насеља и њиховом односу према 

привредним површинама, у Белопаланачкој котлини издвајају се две групе: насеља по 
дну котлине и побрђу и насеља под високим ободом (Костић М., 1970.). 

Првој групи у зоналном распореду припадају два насеобинска низа: пољске 
насеобине у равници и насеља побрђа на терасама и у долинама. На свој површини у 
алувијалној равници Нишаве је Мали Долац. Од осталих насеља у поменутој 
алувијалној равни су претежни део Беле Паланке и Црвене Реке и најнижи крајеви 
Чифлика и Крупца. Бела Паланка и Црвена Река су у спојној алувијалној равни Нишаве 
и Коритничке реке, односно Нишаве и Црвене реке. Крајеви Беле Паланке у 
непосредној суподини Великог и Малог Курила изграђени су на овећој распљоштеној 
плавини реке Коритнице. Делимично на плавинама су и: западни део Црвене Реке и 
северни део села Чифлика. Први је везан за нанос Црвене реке а други Седларског 
потока. Пољским селима припадају и насеља на морфолошкој граници, споју дна и 
стране котлине, јер су она углавном положена у равни (Костић М., 1970.). 

Посматрајући низинске положаје насеља на терасама Ј. Цвијић је запазио да су 
бројна села у белопаланачком крају груписана око извора на терасама, а нарочито по 
њиховим горњим и доњим ивицама. Нека насеља побрђа положена су на фрагментима 
серије речних тераса, а више на терену најнижег пода. На Нишавиној тераси од 15 – 17 
m леже ниски крајеви Врандола и белопаланачка Нова Мала, тераса од 50 – 60 m 
Лесковик, Ново Село и белопаланачка Варош Мала, тераса 100 – 120 m Кременица, 
Црвени Брег и делови Вргудинца, Дражева и Моклишта, а на највишој речној тераси од 
150 m су Шпај и Тамњаница. На темену поменутог пода су: Букуровац, Градиште и 
Клисура. Овакви положаји пружају и повољне економске могућности. На неогену, око и 
испод насеља, су озираћена земљишта, оранице и виногради, а на кречњачким падинама 
и красу изнад насеља шуме и сточне испаше (Костић М., 1970.). 

Насеља под високим ободом леже на планинским падинама на земљишту 
различите пластике. Положај насеља под високим ободом стоји у вези са временом 
засељавања. Основана у времену када су природни услови и историјско – друштвене 
прилике одговарале висинском положају, планинска села су углавном остала на 
првобитном положају јер се њихово становништво бави сточарством и 
искоришћавањем шума односно сточарством и допунским радом уз планинску 
земљорадњу.  Таква села су Космовац на 680 – 720 m, Теловац на висини од 700 m 
(Костић М., 1970.). 
 

4.3.2. Физиономија насеља 
 
Као у осталој југоисточној Србији и у Белопланачкој котлини, начин настањивања 

у времену засељавања преко комплекса географских услова локације био је одређујући 
на типове и облик села. Пре помештања на данашње положаје већина села била је 
разбијеног типа. И највећа села била су разасута по гумнима, виноградима, крчевинама. 
Најпре су се попут читлучких почела збијати насеља која су по наређењу Турака морала 
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бити груписана на одређеним местима (Клисура, Кременица, Моклиште, и делом 
Тамњанице) (Костић М., 1970.). 

Збијена села разређених крајева су: Горња и Доња Глама, Лесковик, Вргудинац и 
Шпај. Збијенија је средина насеља али су сви крајеви повезани те се махале надовезују 
једна на другу. Средиште насеља је обично на раскрсници и на путу, на широком 
простору где је често школа, понегде и задруга, а ако је изграђен и задружни дом.  

У Белопаланачкој котлини заступљена су и насеља разбијеног типа. 
Становништво средњег Нишавља та насеља зове: „раштрканим“, „растуреним“, 
„распртаним“, и „расточеним“ селима. Изузев Моклишта сва насеља разбијеног типа су 
у долинама. Издужена и преко 2 km долинска разбијена насеља састоје се од група кућа 
међусобно удаљених 150 – 550 m. Те осамљене групе обично припадају једном роду и 
називају се његовим надимком. Средиште „село“ је навећи крај и у њему је збориште 
код задружне продавнице. Физиономијски је разбијеног типа највеће село Моклиште. У 
долинским насељама израженог разређеног типа, Долцу и Топоници, у гомиластим 
махалама куће су окружене малим окућницима (плацеви са баштом и воћњаком) те су и 
куће и крајеви разређени. И разређени тип насеља настао је из економских разлога, али 
се опажа тежња становништва да се сродство групише градећи кућу уз кућу у крају који 
настањује (Костић М., 1970.). 
 

4.3.3. Обликованост насеља 
 
Обликованост је таква да су они низно издужени, ако су у долинама линијасто 

надврстана, ако су ушорена на путу или гомиласто - гнездаста, ако су у каквом 
удубљењу. Код уздужних насеља која се пружају поглавито у дужину и попречних која 
се развијају у ширину главни крајеви издвајају се по орјентацији и обично се зову 
„горња мала“, „сред село“, и „ доња мала“, док се остали крајеви разликују по 
надимцима породичних заједница (Костић М., 1970.). 

Бела Паланка је у основи друмско насеље крстастог облика типа модернизованих 
градских насеља. Разликује се двадесетак махала и крајева крстасто, претежно 
симетрично, наврстаних и ушорених дуж двају главних путева супротних праваца. У 
типологији и обликовању уочавају се више варијетета. Крајеви старобалканске 
физиномије одржали су се понајвише у најстаријим деловима – Варош Мали, 
Тољинској Мали, Врбак Мали, и Мали под Кале. Крајеви тзв. патријархалног типа 
обухватају централе делове и млађе махале, крајеви новије правилне градње западне и 
северне делове. Крајеви сеоског изгледа су периферијског размештаја. Најизразитији је 
у највишем делу Нове Мале. Савремена изградња, која је изменила географски лик Беле 
Планаке, и у главној улици заснива се на принципу модерне урбанизације.  

У целини посматрано, закључује се да су културни утицаји различитих 
цивилизација утиснули свој печат у насеобинску типологију и урбану физиономију Беле 
Паланке (Костић М., 1970.). 
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Закључак 
 
Главни задатак овог рада ми је био да прикажем опште географске карактеристике 

општине Бела Паланка, на које огроман утицај имају претходно истакнути географски 
елементи и фактори.  

Белопаланачка котлина има, пре свега, повољан географски положај. Она је 
саобраћајно добро повезана са оближњим градовима, а постоји и добра локална 
повезаност између насеља. Располаже бројним, али углавном недовољно искоришћеним 
природним ресурсима. Међу најважније природне потенцијале овог краја спадају: 
пољопривредно земљиште које се простире на нешто мање од 50% територије, велике 
површине под шумом, богатство биљних врста,  а међу њима и велики број лековитих 
врста. Треба поменути и богати хидро потенцијал. Кроз Белу Паланку протиче Нишава, 
а поред постојећих, у плану је изградња нових мини хидроелектрана. Такође, има доста 
извора са чистом, пијаћом водом, док би извор на Бањици могао бити искоришћен за 
флаширање воде. 

Са друге стране, имамо незавидну привредну ситуацију, узроковану политичким и 
економским дешавањима у последњој деценији XX века на простору Југославије, што 
се одразило престанком функционисања бројних предузећа у општини и крахом 
пољопривреде која се некада истицала као примарна и једна од најразвијенијих 
привредних делатности, и довело до тога да се општина Бела Паланка налази међу 
најсиромашнијим и најнеразвијенијим општинама у Републици Србији. 

Треба напоменути да је овај крај у прошлости био веома привлачан за насељавање, 
чему су допринели и повољни саобраћајно – географски услови. Међутим, последњих 
деценија становништво се масовно исељава у веће гравитационе градске центре, што је 
последица ширења урбанизације. Такође, веома су изражене миграције на релацији село 
– град, које су довеле до тога да су поједина сеоска насеља остала без становника, а и 
многима прети да се деси иста судбина. Као важна карактеристика популације 
белопаланачке општине, осим исељавања је и појава депопулације – негативног 
природног прираштаја и појава старачких домаћинстава, што додатно компликује 
неповољну демографску и привредну слику овог простора. 

Поред свега тога, једна од позитивних одлика је могућност развоја туризма, чији 
природни и антропогени потенцијали, нажалост нису у довољној мери искоришћени. 

Оно што би био приоритет овог краја у наредном периоду јесте развој привреде, 
који би требало заснивати на потенцијалима којима овај крај располаже, а који нису 
искоришћени на адекватан начин. 
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