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Стање животне средине на територији 

општине Врање 

 

Абстракт 

 

У раду се разматра стање животне средине и анализа свих њених 

чиниоца  на територији општине Врање, стање ваздуха, воде, ниво буке, и 

стање земљишта, предлоге мера за њихову заштиту, као и осврт аутора на ову 

проблематику. Рад садржи и основне податке о општини Врање, његову 

историју, податке о природним карактеристикама и становништву. Циљ рада је 

да се стекне увид у тренутно стање животне средине  и могућности за њен 

даљи развој и заштиту. 

 

Кључне речи: животна средина, ваздух, вода, бука, отпад, мере заштите. 

 

Abstract 

This work discusses about research of environment on the municipality of 

Vranje includes the analysis of its condition and all aspects of the same. It contains 

basic data about municipality of Vranje, its history, natural characteristic and 

population. The goal is to gain insight in the current condition of the environment and 

also the possibilities of future development and protection. 
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1. УВОД 

 

„Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за 

живот; то су сви услови, околности и утицаји који окружују и утичу на развој 

једног организма или групе организама, утицаји долазе како од живе тако и од 

неживе природе.―
1
 Животну средину чини свет природе (биљке, животиње, 

земљиште, ваздух и вода), који је постојао милијардама година пре човека, и 

свет објеката, предмета и институција које је човек сам изградио користећи 

технику, технологију и науку да би створио окружење које одговара његовим 

потребама и стремљењима. 

Животна средина се одликује великом варијабилношћу и хетерогеношћу у 

времену и простору, што је резултат деловања стално променљивог комплекса 

еколошких услова. На поједине организме, на одређеном месту, скуп еколошких 

услова делује различито, чак другачије на сваком ступњу њиховог развитка. У 

далекој прошлости Земље, први организми су се суочили са веома једноставном 

животном средином коју су чиниле компактне стене охлађене планете, вода и 

ваздух. Постепено, у таквој средини, физичко- хемијским процесима и 

активношћу све већег броја различитих организама, формирало се земљиште. 

Тако је животна средина у целини постајала богатија и разноврснија. Али су и 

односи у природи,између организама и средине, као и између самих организама, 

постали вишеструко сложени. Велика разноврсност услова у животној средини 

на сваком појединачном месту условила је појаву најразличитијих 

прилагођености живих бића. Ове прилагођености, често, одражавају опште 

карактеристике датог станишта. Животна средина открива и нуди одређене 

еколошке проблеме, које, различити организми, ускладу са својим генетичким 

могућностима, решавају на сопствен начин, прилагођавајући се, током 

еволуције, актуелним утицајима у њој. Поред тога, она пружа могућност да се 

                                                           
1
 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и 

унапређеоа живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, 
Кпспвска Митрпвица и Бепград 
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на истом месту населе врсте које исти еколошки проблем решавају на различит 

начин, с обзиром да имају различите прилагођености. 

Током својих активности, које могу бити урбанизација или експлоатација,човек 

мења природно окружење и то често тако што нарушава природну околину 

.Изградњом хидроцентрала и акумулација, сечом шума, 

пошумљавањем,експлоатацијом минералних сировина, стварањем депонија, 

емисијом гасова,нуклеарним пробама и др. човек утиче на промену читавих 

подручја. Као резултат човекових активности долази до промена или 

нарушавања екосистема и климатских промена на локалном и глобалном нивоу. 

Када говоримо о променама у природи које су настале деловањем човека, 

мислимо на савременог човека, разумног и способног да захваљујући 

цивилизацијским тековинама, оруђима и оружјима, освоји и најнеприступачније 

делове планете Земље, да потпуно овлада природом и да је максимално 

искоришћава ради стварања што већег профита и брзог економског развоја. 

Биосферу или животну средину на планети Земљи савремени човек 

угрожава у мери која прети да угрози и његов сопствени останак. Загађивање 

ваздуха, воде и земљишта, па самим тим и хране, поприма драматичне 

последице, не само на локалном већ и на глобалном нивоу. 

 

Најизраженији облици угрожавања природе су: 

 

 Загађивање атмосфере које доводи до промене климе, подизања 

светског мора и оштећења озонског омотача, 

 Загађивање копнених вода и светског мора, 

 Загађивање земљишта, 

 Уништавање природних екосистема и 

 Уништавање појединачних врста 

 

Промене састава живог света у екосистемима директна су последица 

промена физичких и хемијских услова средине насталих деловањем савременог 

човека. Загађивањем станишта човек нагло мења и одузима животни простор 

другим бићима, која се повлаче у подручја са очуваним стаништима или 
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ишчезавају у немогућности да се прилагоде. С друге стране, врсте које су се 

успешно прилагодиле измењеним условима станишта често представљају 

човекове нежељене пратиоце (корови, пацови, многи инсекти и други 

бескичмењаци). Човек све снажније утиче на промену природног састава и 

односа у биоценозама и екосистемима, доводећи углавном до њиховог 

осиромашења. Само за последњих 400 година са планете Земље неповратно је 

нестало више од 600 врста животиња и око 900 врста биљака. 

Процеси урбанизације и индустријализације спадају у најснажније 

видове утицаја савременог човека на природу. У градовима, у којима данас 

живи 48% човечанства, јављају се готово сви облици загађивања животне 

средине.  

Бука и вибрације, као специфични видови физичког загађења, остављају 

последице на слушни апарат, кардиоваскуларни систем као и на психу људи, 

изазивајући узнемиреност и агресивност. У порасту су обољења дисајних органа 

код градске деце, као што су хронични бронхитис и бронхијална астма, 

различите алергије, као и опште смањење имунитета. 

Готово све загађујуће материје, пре или касније, преко ланаца исхране 

или преко површинских и подземних вода – бунара доспевају и до човека. На 

тај начин отрови које неодговорно расејавамо по природи на крају завршавају и 

на нашој трпези, у загађеној храни и води, проузрокујући различита обољења. 

Здравствени и генетички ефекти нарушене и загађене животне средине 

зависе од врсте загађујуће материје, њене токсичности, времена изложености 

извору загађивања и од општег здравсвеног стања људи. Поред тога, 

појединачни негативни ефекти појачавају се када више њих заједнички делује. 

Изворни облици природе, у којима се још увек не осећа утицај човекове 

делатности, одржавају се још само у оквиру заштићених подручја као што су 

национални паркови и резервати, или на неприступачним местима која нису 

погодна за живот човека. Због свега тога заштита животне средине и очување и 

заштита биолошке разноврсности (биодиверзитета) данас постаје једна од 

најважнијих активности савременог човека.  

 



 

8 
 

Последице поменутих облика угрожавања још су веће када се њихови 

негативни утицаји саберу. Промене које су проузроковане човековим 

деловањем дешавају се толико брзо да природа не може сама да се обнови и 

опорави. Савремени човек изменио је изглед читавих предела. Опустошени и 

еродирани терени настали прекомерним уништавањем шума и сточарењем, 

огромне површине пољопривредног земљишта, различита индустријска 

постројења и депоније данас карактеришу изглед биосфере. 

Због тога су последње деценије двадесетог века у великој мери биле 

обележене различитим програмима и акцијама у области заштите, обнове и 

унапређења животне средине, а сигурно је да ће и овај век бити у знаку 

решавања наслеђених и новонасталих проблема везаних за загађивање и 

заштиту животне средине на глобалном, регионалном и локалном плану. 

Заштита животне средине подразумева скуп разлицитих поступака и 

мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке 

равнотеже. Еколошка одбрана је мултидисциплинарна и треба да представља 

трајну обавезу свих чланова друштва. Њена мултидисциплинарност проистиче 

из чињенице што здравље, животна средина и социјални услови представљају 

комплекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Стога сваки 

поремећај стања животне средине доводи до еколошких поремећаја и 

поремећаја социјалних односа, који су међусобно повезани и условљени. 

 

1.1. Инструменти за заштиту животне средине 

 

До данас су се изродили многи инструменти и разне методе ради заштите 

животне средине. Према Законодавству Републике Србије дефинисанио је шест 

инструмената преко којих се спроводи национална политика за заштиту 

животне средине. „То су: 

1. Законски инструменти, 

2. Плански инструменти,  

3. Економски инструменти, 

4. Инструменти за процену утицаја на животну средину, 

5. Инструменти моноторинга, и  
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6. Инструменти чисте технологије.―
2
 

Једни од најважнијих инструмената су свакако законски инструменти. 

Први корак ка заштити је свакако донешен закон или уредба који може бити 

донешен на нивоу државе, региона или локалне самоуправе. Исто тако у 

законске инструменте могу се сврстати и конвенције, које се касније могу 

касније преточити и у националне законе. „ Концепт заштите животне средине 

се у Европи ескплицитно први пут помиње на Конференцији Уједињених 

Нација о животној средини у Стокхолму, 1972. године, („Декларација о 

човековој средини―), када је формиран Програм Уједињених Нација за животну 

средину. Пре готово четврт века, Светска комисија за животну средину и развој 

(World Commision on Environment and Development), позната и као 

Брундтлендова комисија (Brundtland Commission), објавила је извештај у коме је 

указала на опасности по људе и планету Земљу од политике економског раста 

која не узима у обзир могућности регенерације планетарних ресурса. Ова 

комисија је дефинисала одрживи развој као развој којим се испуњавају потребе 

садашњости, без ускраћивања могућности будућим генерацијма да задовоље 

своје потребе. 

Светски лидери су на Земаљском самиту у Рио де Жанеиру 1992. године 

усвојили препоруке Брундтлендове комисије, а један од резултата Самита била 

је ,,Агенда 21’’ – посебан докуменат у коме су, између осталог, изложене 

препоруке за одрживо управљање земљишним, водним и шумским ресурсима у 

21. веку. 

1.2. Агенда 21 

 

 Један од кључних докумената усвојених на самиту у Рио де Жанеиру 

1992. године је Агенда 21 – декларација о намерама и обавезивање на одрживи 

развој у 21. веку. На око 500 страница (40 поглавља) овог документа размотрен 

је широк спектар питања – од теме сиромаштва, заштите атмосфере, шума, 

водних ресурса, преко здравства, пољопривреде, еколошки здравог управљања 

биотехнологијом, до питања одлагања отпада. Оно што је представљало новину 

                                                           
2
 3 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и 

унапређеоа живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, 
Кпспвска Митрпвица и Бепград 
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у односу на друге документе Уједињених нација било је изричито признавање 

улога „битних групација’’, као сто су жене, деца и омладина, пољопривредници, 

предузетници и др. Од 1992. године, па надаље, Уједињене нације су почеле да 

се све више ослањају на улогу ових групација у својим програмима, за разлику 

од претходне праксе која је искључивала све актере осим, наравно, националних 

влада и неколико фаворизованих посматрачких организација.Једно од поглавља 

Агенде 21 о битним групацијама је и поглавље о улози локалних власти. Са 

свих страна света, разна тела наглашавала су њихову кључну улогу у конкретној 

примени „одрживости― на локалном нивоу.Из овога је и произашла препорука – 

дата у 28. поглављу – да локалне власти треба да се консултују са 

становништвом у погледу осмишљавања стратегије за стварање Локалне Агенде 

(ЛА) 21. Нажалост, било је потребно неколико година да се установе ближе 

смернице о томе шта би ово требало да подразумева и шта би конкретно 

требало предузети.Данас, многи локални савети раде у складу са принципима 

Локалне Агенде. Сваки од процеса има своје карактеристике, обележен је 

локалним условима,укључујући ту и јавно мњење, географске услове (урбане и 

руралне области, на пример, разликују се по својим особеностима), који се 

узимају у обзир при доношењу одлука, што важи и за политичке ставове, као и 

за проблеме ресурса. Ипак, од почетка је било јасно да поред локалних постоје и 

неки општи фактори који морају бити део сваке Локалне Агенде 21. Локална 

Агенда није само стратегија заштите животне средине. План одрживости 

укључује и решавање социјалних и економских питања. Локална Агенда 

укључује цело друштво или, у најмању руку, највећи могући пресек скупова, са 

свим расположивим ресурсима. Око Локалне Агенде мора се створити 

консензус – заједнички напори наспрам превазиђеног модела супротстављених 

интереса. 

У планске инструменте се могу сврстати Црвене листе и Црвене књиге. То су 

документа која се залаже за заштиту најугроженијих биљних и животињских 

врста у флори и фауни једне земље. Економски инструменти представњају скуп 

еколошких пореза и надокнада које мора платити „загађивач―, затим 

финансијске стимулације и субвенције за увођење чистијих технологија, итд. 

Кроз испитивање нивоа еколошке процене утицаја и стратешке процене утицаја 
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на животну средину могу се реализовати инструменти за процену утицаја на 

животну средину. 

Инструменти мониторинга баве се упоређивањем тренутног стања животне 

средине неког подручја са претходно дефинисаним граничним вредностима-

стандардима. „ Граничне вредности су службени документи са законском 

снагом који прописују дозвољене количине опасних и штетних материја у води, 

земљишту, храни и др.―
3
 Данас су граничне вредности дефинисане како би се 

обезбедило здравље људи, али се у задње време много ради како би се граничне 

вредности дефинисале и за целокупну животну средину. 

Инструментима чистих технологија тежи се циљу да се оствари чиста 

производња у индустрији и технологији, уз редуковање прљавих. Због тога су 

прописани и ISO стандарди којим се омогућава минимално загађење животне 

средине. 

Међу битним инструментима морају се уврстити и Право на информисање о 

стању животне средине, које је код нас дефинисано Уставом, и инструмент 

еколошког образовања. Садашњим и будућим генерацијама се мора развити 

еколошка свест како би човечанство схватило да је први корак ка заштити 

животне средине заправо спречавање њеног загађења. 

 

2. Историја Врања 

Нема поузданих података када и где је формирано насеље и на чијим 

темељима је изникао град Врање. Претпоставља се да се то догодило у време 

Траколира (Римљана), Византије, Грка или Словена који су ове просторе 

насељавали VI и VII веку. Међутим, једно је сасвим јасно: ово је изузетно важно 

геостратешко подручје на коме су се од памтивека укрштавали каравански 

путеви. Тако да је најлакши пут ка једноме и ка другоме, освајаче водио пут 

преко врањског поморавља. 

                                                           
3
 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и  

унапређеоа живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, 
Кпспвска Митрпвица и Бепград 
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Први писани траг о Врању оставила нам је Ана Комнина, византијска 

принцеза, још у XI веку, пишући о владавини свога оца цара Алексија Комнина. 

Она у књизи „Алексијада― каже да је рашки жупан Вукан 1093. године у свом 

освајачком походу стигао до Врања и освојио га. Не задуго, он се пред 

моћнијом Византијом морао повући. Она то описује овако: „На то се Вукан 

осмели и, како није преостало никога да му се супротстави, поче да пљачка 

суседне градове и земље. И околину Скопља потпуно опустоши, а делом и 

попали. Али не само то, него, заузевши Полов и стигавши до Врања, уништи и 

опустоши све и одвуче отуда много плена па се врати у своју земљу.“ 

Други пут 1193. године, Врање је од Византије привремено преотео 

велики рашки жупан Стефан Немања и припојио га средњовековној српској 

држави. Ипак, у саставу српске државе Врање је дефинитивно ушло 1207. 

године када га је освојио Стефан Првовенчани.Интересантно је напоменути да 

је приликом распада српске средњовековне државе, Врање постало самостална 

област под управом кесара Угљеше, „Господара Врања, Прешева и Куманова―. 

Ова самостална област нестала је после Косовске битке, када је Врање ушло у 

састав државе деспота Стефана Лазаревића.Распадом српске средњовековне 

државе, Турци су Врање освојили 14. јуна 1455. године, и држали га у својим 

рукама све до 31. јануара 1878. године, на светог Антанаса, када је варош 

ослободила српска војска под командом генерала Јована Белимарковића. Врање 

је под турском влашћу било 422. година. Врање је под турском влашћу имао 

важан положај, што је привукло многе богате Турке да се насале у град и 

изграде џамије, конаке и хамам. Врањски трговци су у овом предиоду су знали 

арапски и турски језик и путовали преко границе да тргују. Град је у Кнежевини 

Србији дочекало слободу са нешто више од 8.000 становника. 

„Зна се да је у средњем веку Врање било сеоско насеље и да је крајем средњег 

века као сеоско насеље имало физиономију подграђа тврђаве Марково кале.―
4
 

                                                           

4 Вукановић, Татомир (1978). Врање; Етничка историја и културна баштина врањског 

гравитационог подручја у доба ослобођења од Турака 1878.. Врање: Раднички 

факултет у Врању.  стр. 15. 
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„У првој половини XIV века у Врању се појављује феудална породица 

Багаш, а неки верују да им је порекло из Врања.― 
5
 Познати представници ове 

породице су кнез Балдовин, жупан Маљушат и монах Никола, чије световно име 

није познато. Кнез Балдовин је био властелин краља Стефана Уроша III 

Дечанског. Претпоставља се да је он, због верне службе, од краља Стефана 

добио повељу за цркву Светог Николе у Врању и њено властелинство.Кнез 

Балдовин је као ктитор цркве Светог Николе имао право да се он и његова 

породица сахрањују у овој цркви. Приликом обнове цркве 1894. године, 

пронађене су три надгробне плоче од белог мермера: кнеза Балдовина, која се 

данас чува у лапидаријуму на Калемегдану, госпође Ане, можда супруге, и 

унука, монаха Николе. 

Приликом распада српске средњовековне државе након Косовске битке, 

Врање је првобитно било под управом Константина Драгаша Дејановића. Након 

Константинове смрти 1395. године у бици на Ровинама, Врање је постало 

област под управом кесара Угљеше - „Господара Врања, Прешева и Куманова―. 

Након Грачаничке битке 1402. године, Врање је ушло у састав државе деспота 

Стефана Лазаревића, али и даље под управом кесара Угљеше Влатковића, 

пошто је он непосредно пре битке прешао са турске на српску страну. Распадом 

српске средњовековне државе, Турци су Врање освојили 14. јуна 1455. године за 

време владавине Мехмеда Освајача. 

„Бенедикт Курипешић наводи у свом путопису из 1530. године да се је 

Врање састојало из града (тврђава) и вароши. Град је био у ствари Марково 

Кале, а варош је подграђе, односно стари део данашњег Врања. У то време 

(1530—1531), Врање је било седиште варошког кадилука и нахије. Имало је 35 

муслиманских и 33 хришћанске куће. Тврђава Врање - односно Марково Кале, 

имала је диздара, ћехају, имама и друге функционере. Врањска нахија се је у то 

време састојала од 320 села, мезри и 43 манастира; муслиманских домова било 

је 88, а хришћанских 5118 кућа.―
6
 

                                                           
5
 Мправска Србија: Људи и дела, Нарпдни музеј 1971. Стр.15 

6
 Курипещић, Бенедикт (1881). Путпваое пп Балканскпм пплупстрву 16. виека, ко. 56. Рад ЈАЗУ - 

Загреб. стр. 180 
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„За време Првог српског устанка, вођа устаника, у врањској и 

лесковачкој околини, је био хајдук Илија Стреља. Он је за време устанка 

затварао путеве који су водили до Ниша, а сам устанак је свирепо угушен 1813. 

године, после чега су Хришћани веома лоше прошли од репресалија турских 

феудалних власти, а највише се је по окрутности истицао тадашњи врањски 

Мехмед-паша.―
7
  

Ослобођење Врања 1878. године представља једну од завршних етапа 

ослобођења српских земаља од османске власти. После почетка Другог српско-

турског рата, војска кнежевине Србије је покренула офанзиву на територији 

данашње јужне Србије. После Грделичке битке је успела да провали у 

Масуричку котлину, чиме јој се пут за Врање практично отворио. Истовремено 

су букнули бројни устанци широм јужне Србије, па и у самој околини Врања, а 

српска команда је, да би се повезала са устаницима у Пољаници, послала 

потпоручника Степу Степановића са задатком да оснује устанички батаљон, 

који је одиграо веома важну улогу у ослобођењу. После Санстефанског 

споразума, Врањанци су, уплашени да не потпадну под управу кнежевине 

Бугарске, послали писмо српском кнезу Милану Обреновићу с молбом да не 

повлачи српску војску из Врања. Међутим, после Берлинског конгреса Врање је 

и званично постало део Србије. 

Одмах по ослобођењу Врања почела је организација и оснивање 

грађанске управе у Врању. На територији врањске управе било је 229 сеоских 

насеља организованих у 57 општина. Територија врањске управе је била 

састављена од четири среза.  

У Балканским и Првом светском рату, Врање и овај крај су поново били 

на мети освајача. У Првом балканском рату 1912. године операцијама против 

Турака, одавде су лично командовали краљ Петар I Карађорђевић, председник 

владе Никола Пашић са више министара и генералштаб са начелником штаба 

Врховне команде војводом Радомиром Путником. Дунавска дивизија српске 

војске је из Врања кренула у Кумановску битку која се одиграла 23.-24. октобра 

1912. године и у којој је српска војска поразила турску армију. 

                                                           
7
  Нпвакпвић, Стпјан. Нпвп Брдп и Враоскп ппмправље. стр. 269. 
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У Првом светском рату Бугари су окупирали Врање 16/17. октобра 1915. 

године. Врање је било у саставу бугарске Моравске војно-инспекционе области. 

Врањанци су под командом Милинка Влаховића учествовали у Топличком 

устанку. Ипак, устаници у врањском крају, суочени са бројнијим непријатељем, 

су прешли у герилу и тако сачували већи број људства. Након пробоја 

Солунског фронта, Бугарска је капитулирала а војно-инспекциона област 

прелази у руке Немаца. Врло брзо, јединице Дунавске дивизије ушле су у Врање 

5. октобра 1918. године. Слобода је тада плаћена са 514 живота на фронту и 335 

недужно стрељаних. Из периода ослобађања датира и легенда о жутом цвећу 

као симболу Врања. 

У Другом светском рату Немци су у овај град ушли 9. априла 1941. 

године, да би га 22. априла предали у руке бугарским фашистима. Они су у 

Врању, за четири године, направили права зверства - стрељали су око 700, а 

интернирали 4.000 родољуба. У борбама је учествовало око 12.000 

партизанских бораца, од којих 956 није дочекало слободу.Јула 1941. формиран 

је врањски народноослободилачки партизански (НОП) одред у шуми изнад 

Врања на месту званом „Пржар―. Народни херој Сима Погачаревић погинуо је 

20. децембра 1941. године у сукобу са бугарском војском на месту званом Добра 

Вода у близини Врања. Врање је ослобођено 7. септембра 1944. године. У 

ослобађању је учествовала 22. српска дивизија НОВЈ. 

Након рата врање је имало тек нешто више од 10 хиљада становника. По 

попису из 1948. године Врање је имало 11252 становника. Окружно народно 

позориште у Врању основано је 27. априла 1946, које се данас назива 

Позориште Бора Станковић. 7. октобра 1951. Врање је погодио земљотрес 

јачине 7 степени. Свети архијерејски сабор Српске православне цркве донео је 

30. маја 1975. године одлуку о обнављању Православне епархије врањске, са 

седиштем епископа у Врању. У састав ове епархије ушла су и намесништва: 

Пчињско, са седиштем архијерејског намесника у Врању, Масуричко-

пољаничко, са седиштем архијерејског намесника у Владичином Хану, 

Босиљградско, са седиштем архијерејског намесника у Босиљграду и 

Прешевско са седиштем архијерејског намесника у Бујановцу. Од Уредбе Владе 

Србије 1992. године Врање је седиште Пчињског округа, а према Закону о 
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територијалној организацији Републике Србије донетом 28. децембра 2007, 

Град Врање је један од 24 града у Србији. 

 

3. Физичко-географски положај 

3.1. Географски и топографски положај 

 „С обзиром на општа географска и      Слика 1:Географски положај 

Врања 

макрорегионална обележја Балканског 

полуострва, Врање са својим гравитационим 

подручјем представља део централне области 

и територијалног језгра полуострва.„
8
 

Централни положај у склопу Балканског 

полуострва и Моравско- Вардарској удолини 

меридијанског орографског правца битне су 

подстицајне компоненте развоја Врања и 

његове околине у свим историјским 

периодима. Географски положај на 

приближно једнакој удаљености од севера     

и југа , сједне стране, и истока и запада, са 

друге, полуострва, допринео је да особине    

„спајања и прожимања― имају истакнуто 

место у развоју града и његовој морфо-   Извор: Wikipedia.org 

физиономској, демографској и функционалној структури.  

Врање се налази у северозападном делу Врањске котлине (1201km
2
 ). 

Она има правац пружања североисток- југозапад, а у морфотектонском погледу 

представља део композитне полигенетске долине Јужне Мораве. Град је 

смештен у подножју планина Пљачковице (1231m), Пржара (731m), 

Крстиловице (1154m) и Бориног брда (690m). Ове планине чине део котлинског 

                                                           
8
 Цвијић J., гпвпри и чланци, Сабрана дела, ко.3, САНУ, „Коижевне нпвине“. 
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обода простране врањске котлине и са својом широм околином припадају 

средишњој зони громадних планина и котлина или Родопској планинској маци 

Србије. 

У макрогеографској регионализацији Србије Врање са околином припада 

планинско-котлинској области југоисточне Србије. Саставни је и најзначајнији 

територијални део јужног подручја јужног Поморавља. У географским 

границама јужног подручја јужног Поморавља Врање представља урбано 

средиште највеће нодалности и кохезионе снаге.  У оквиру републике Србије 

град има периферијску географску позицију јер се налази у њеном југоисточном 

делу. Међутим, то никако не значи да такав положај Врање има у друђтвено-

економској сфери и у склопу политике регионалног развитка. Напротив, с тог 

аспекта Врање је регионално средиште југоисточне Србије. У функционалној 

организацији републике Србије има истакнуто место као носилац, иницијатор и 

регулатор регионалног развоја.  

3.2. Саобраћајни положај 

Саобраћајни положај града је веома повољан и комуниктиван. Клисурама 

и превојима преко природно предиспонираних саобраћајних праваца, трасиране 

су саобраћајнице према суседним и даљим географским пределима. На југу, 

преко ниске и широке Кумановске- прешевске повије врањски крај је повезан са 

долином Вардара. На југозападу, преко Кончуљске клисуре са Косовском и 

Метохијском котлином и на северу, преко Грделичке клисуре са лесковачком 

котлином и осталим подручјима централне Србије и Војводине. Једино је 

саобраћајна повезаност према северозападу (ка Пољаници и Клисури)  и истоку 

(ка Бугарској) природно отежана, јер су саобраћајнице трасиране преко високих 

Родопских планина и дубоких долина ветернице, Бањштице, Корбевачке реке и 

Врле. Општина Врање поседује стратешко повољну географско-саобраћајну 

локацију. Налази се на значајној међународној трансверзали ''коридору 10'', који  

повезује Европу са Азијом. Кроз општину пролазе државни путеви,  

интерконтинентални магистрални правац, европски аутопут Е70, пут од Ниша  

У непосредној близини града пролази и железница. 
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Удаљеност Врања од већих градских центара износи: 

1. Врање- Лесковац   65 km 

2. Врање- Ниш   117 km 

3. Врање- Приштина  129 km 

4. Врање- Београд  365 km 

5. Врање- Скопље  89 km. 

Осим тога, Врање припада категорији пограничних центара. Његова 

саобраћајна удаљеност од међународне српско- бугарске границе износи 70km, 

а од српско- македонске границе 40 km.  

У савременим друштвено-економским условима највећи саобраћајни 

значај имају моравско-вардарске комуникације: железничка пруга и 

магистрални аутомобилски пут главног правца Београд- Ниш- Врање- Скопље- 

Солун. Са њима су повезани савремени аутомобилски путеви регионалног 

значаја: Врање- манастир Свети Прохор Пчињски, Врање-Трговиште, Врање-

Бујановац-Гњилане-Приштина и Врање- Владичин Хан- Сурдулица- Влсинско 

језеро-Стрезимировци-Трн.  

4. Природне карактеристике Врања 

Врање је град смештен у котлини која припада брдско-планинској 

области југоисточне Србије. Територија града заузима површину од 860 km
2
, а 

просечна надморска висина је 480m. Природне вредности града и околине јесу 

вредности рељефа, воде, климе и биогеографске вредности. 

 

4.1. Геолошко-геоморфолошка основа 

У геоморфолошком погледу, урбану Врањску територију чине три мање 

целине: планинска, брдска и равничарска, а његову геолошку основу две групе 

стена: старије, архајске старости- метаморфне, и млађе, терцијарне и квартарне 

старости- седиментне. 
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Планински део (више од 500m апсолутне висине) насеобинског ареала 

представљају најнижи делови подножја Пљачковице, Пржара, Крстиловице и 

Бориног брда. Долина девотинског потока, мале Врањске и Собинске реке 

планински простор рашчлањује на више мањих висијских делова. Ове планине 

су део западног обода Врањске котлине која је формирана у горњем миоцену 

када у њу продире Егејско, вероватно миоценско језеро. „Врањско језеро 

комуницирало је са истодобним Скопским језером на југу и Лесковачким на 

северу. У својој геоморфолошкој историји оно је прошло кроз неколико фаза. 

Отуда изгледу котлинског обода фигурирају високе фосилне абразионе терасе 

на висинама : 780 m, 690-700 m, и 600-620 m надморске висине.―
9
 У геолошком 

саставу планинског дела топографског ареала претежно доминирају кристаласти 

шкриљци I групе. Њихов литолошки састав чине гнајсеви, микашисти и 

амфиболитни. „Гнајсеви и микашисти јављају се увек заједно, с тим што 

микашисти имају веће распрострањење. Они учествују у изградњи највећег дела 

кристаластих терена.―
10

  

Брдско подручје (до 500 m апсолутне висине) представља територијално 

језгро града. То је зона котлинског побрђа која је рашчлањена токовима Рашке, 

Врањске, Собинске и Бунушевачке реке између којих се простиру издужене 

косе према алувијалној равни Јужне Мораве. Овај простор карактерисшу ниске 

флувијалне терасе. „Наиме, за време језерске фазе 600 до 620 m јављају се 

раседи дуж Грделичке клисуре, на северу и истовремено долази до спуштања 

дна котлине и отицања Врањског језера према северу, ка Панонском мору. 

После отицања језера настаје период флувијалне ерозије. „
11

 У геолошком 

саставу брдског дела урбане територије фигурирају језерски седименти 

(конгломерат, лапорац, песковите и лапоровите глине, шљунак , песак са 

слојевима пешчара и др.) 

Равничарски део топографске површине града најмањи је по величини коју 

захвата. Простире се источно и југоисточно од централног градског језгра до 

                                                           
9
 Јпвишић Ж. Прилпг гепмпрфплпшким прпучаваоима Враоске кптлине и Грделичке клисуре, 

Враоски гласник, коига IV Нарпдни музеј, Враое1968, стр. 544 
10

 Јпванпвић М. геплпшки састав и тектпника шире пкплине Враоа са нарпчитим псвртпм 
на рудне ппјаве, Диплпмски рад, Рударскп-геплпшки факултетт, Бепград. 1953. стр. 18. 
11

 Јпвишић Ж. наведени рад, стр. 544. 
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железничке пруге и тока Јужне Мораве. У ствари, овај део чини алувијална 

раван Јужне Мораве која је нагнута правцем водотока. Од ушћа Тибушке реке у 

Јужну Мораву (382 m) код села Златокопа, на југозападу, до ушћа Бањштице 

(355 m) на североистоку, нагнута је правцем тока Јужне Мораве за 27 m 

апсолутне висине. 

Општа карактеристика алувијалних наслага Јужне Мораве  је сложен састав 

материјала са честим вертикалним и бочним смењивањима. То је последеица 

премештања речног корита током времена. Отуда се просторно смењују наслаге 

речног материјала са материјалом таложеним за време поплава и материјала 

напуштеног речног корита. Моћност алувијалних наслага око тока Јужне 

Мораве и њених притока у доњем току при ушћу износи до 16 m . У њиховом 

геолошком саставу заступљен је песак, шљунковите глине и глиновито- 

муљевит песак. 

Табела 1: Хипсометријске одлике Врањске општине 

Апсолутна висина Површина у km
2 

% 

До  500 m 165 19,21 

Од 501 m до 750 m 250 29,10 

Од 751 m до 1000 m 229 26,60 

Од 1001 m до 1500 m 210 24,45 

Више од 1501 m 5 0,58 

Укупно 859 100 

Извор: Просторни план општине Врање, завод за урбанизам и комуналну 

делатнос СР Србије, Комитет за урбанистичке послове СОВрање, Београд-

Врање, 1985.стр. 5. 

4.2. Клима 

Врање се налази у јужном делу умерене климатске зоне северног 

умереног топлотног појаса тако да су јужни климатски утицаји израженији од 

северних. Климатски утицаји са југа продиру долином Вардара  и Пчиње, преко 

ниске Кумановско-прешевске повије и најнижих делова Врањске котлине. Са 

севера, долином Јужне Мораве продиру умерено- континентални климатски 
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утицаји. Уз то, са запада и истока подручје града је под утицајем планинске 

климе. Отуда Врање има локалну климу која се формира под дејством 

различитих утицаја. 

Главне одлике климе Врања су неједнако трајање годишњих доба, 

умерено хладне зиме, углавном топла пролећа, дуга и топла лета и топлије 

јесени од пролећа. Рељеф урбаног дела Врањског ареала главни је фактор који 

одређује главна микроклиматска својства. Тако, пролеће у нижим, јужним, 

југоисточним и источним деловима почиње раније у односу на више 

периферијске делове. У планинском залеђу града пролеће се скоро не јавља јер 

се из зиме прелази у лето, а лето постепено прелази у зиму. Климатске 

специфичности климе Врања огледају се у карактеристикама појединих 

метеоролошких елемената, од којих су најважнији: температура ваздуха, 

влажност ваздуха, облачност, падавине и ветрови. Њихова својства погодују 

развоју насеља и доприносе формирању геоеколошки погодне средине за живот 

и рад људи. 

Мерења и осматрања појединих метеоролошких елемената обављају се у 

метеоролошкој станици смештеној у склопу индустријске зоне. Ова 

метеоролошка станица по програму рада и техничкој опремљености припада 

групи главних метеоролошких станица (ГМС) или метеоролошким станицама I 

реда. Њена садашња локација је неадекватна из више разлога. Наиме, већ је 

поменуто да се она налази у склопу индустријске зоне у улици Радничкој, на 

месту где се од ове улице одваја  прилазни пут ка фабричким халама металске 

индустрије „Алфа Плам― и „Заваривач― и холдинг компаније „ YUMCO―. У 

ствари, станица је са севера и запада омеђена наведеним саобраћајницама, са 

истока привредним зградама „Заваривача― тако да је једино просторно отворена 

ка југу. Осим тога, све до средине 1992. године са обе стране индустријског 

пута су били дрвореди високих стабала канадске тополе. Близина поменутих 

саобраћајница, нарочито Радничке  улице која је , у ствари , улазно-излазна 

саобраћајница града према магистралном путу и железничкој станици и 

привредних зграда у извесној мери утиче на својства скоро свих метеоролшких 

елемената који се мере и осматрају у овој станици. Дислокација ове 

метеоролошке станице је неопходна. Њеним потребама више одговара локација 
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на отвореном простору и , свакако, на одређеној удаљености од стамбених и 

привредних објеката и саобраћајница са великом фреквенцијом возила. 

Температура ваздуха у Врању мења се спорије од зиме ка лету у односу 

на период лето-зима. Најхладнији месец је јануар са температуром од -0,1
0
C, а 

најтоплији август са 22,0
0
C. Најнижа температура ваздуха у Врању – 27,0 

0 
C 

измерена је 21. децембра 1927. године а највиша од 39 
0 

C 22. јула 1939. године.  

На основу карактеристика годишњег тока температуре ваздуха одређен 

је период у коме је потребно грејање стамбених, привредних и других 

просторија у граду. Период у коме је потребно грејање траје 27 недеља или 191 

дан а почиње 14. октобра и траје до 23. априла.
12

  

 

Табела 2: Максималне, средње максималне , минималне и средње минималне 

температуре у 
0
C у Врању за период од 1961. – 1990. Године  

Клима Врања 

показатељ Јан Феб 
Ма

рт 
Апр Мај Јун Јул Авг Септ Окт Нов Дец 

годиш

ње 

Апсолутни 

максимум °C 16.1 21.7 26.0 31.5 32.4 37.0 39.7 38.0 35.6 30.6 25.0 16.0 39.7 

Средњи 

максимум °C 3.0 6.2 11.3 16.7 21.6 24.8 27.3 27.6 24.0 18.0 10.6 4.6 16.3 

Средњи 

минимум °C 

−3.

9 
−1.8 1.3 5.4 9.6 12.6 13.9 13.8 10.5 6.0 1.8 −2.2 5.6 

Апсолутни 

минимум °C −25 −22 −13 −4.3 0.0 2.3 5.0 4.5 −2.4 −7 −12.6 −17.7 −25 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Влажност ваздуха је у тесној вези са низом других метеоролошких и 

географских елемената, као што су : температура ваздуха, испаравње, падавине, 

размештај вегетације, физичке особине земљишта и сл. Годишњи ток апсолутне 

влажности ваздуха сразмеран је кретању температуре ваздуха а то значи да је 

њена максимална вредност у граду током августа, док је минимална у јануару.  

                                                           
12

 Ђуканпвић Д. Клима среза Лескпвац, Бепград. 1967. стр.23. 



 

23 
 

С обзиром да релативна влажност ваздуха представља однос између 

апсолутне и максимално могуће влажности, она има највећу просечну вредност 

у јануару (86,1 %), а најмању у августу (60,3%). Највећа средња влажност 

ваздуха је зими (83, 3%) а најмања лети (63,3%). Уз то, она је већа током јесени 

у односу на пролеће за 5,3 %. По карактеристикама годишњег кретања 

влажности ваздуха клима Врања, као уосталом и целокупног пчињског округа је 

умерено влажна. 

Табела 3: Годишњи ток средње релативне влажности ваздуха у % у 

Врању (1950-1962) 

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

износ 86,1 80,5 73,2 67,4 69,6 67,4 62,2 60,3 66,0 75,9 83,9 84,3 

Извор: Ђукановић Д, Клима среза Лесковац, Београд. 1967. стр.37 

Облачност је покривеност неба облацима. Она има највећу вредност у 

јануару када износи 7,7 десетина а најмању у августу (најведрији месец) када 

износи 3 десетине покривености неба . Од годињих доба зима има највећу 

вредност (7,3 десетина) а лето најмању (3,9 десетина). У пролеће, облачност је 

већа за 0,8 десетина у односу на јесен. Зима и пролеће имају већу облачност у 

односу на средњу вредност облачности у Врању (5,9десетина). 

Табела 4: Годишње кретање облачности у десетинама покривености 

неба у Врању (1950-1962.) 

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

износ 7,7 6,9 6,6 6,1 6,2 5,3 3,6 3,0 3,6 5,5 7,4 7,2 

Извор: Ђукановић Д, Клима среза Лесковац, Београд. 1967. стр.40 

 

Падавине, њихова годишња сума и распоред, представљају значајан 

метеоролошки елемент. Годишња количина падавина у Врању износи 632 mm 

или 632 l на m
2
 површине. Највише падавина излучи се у новембру (79,6 mm) и 

јуну (60,7 mm), а најмање у августу (36,8 mm) и јануару (38,3 mm). Највише 

падавина излучи се током јесени (183,7 mm) и пролећа (158,8 mm) , када су 

усевима и аграрним пословима најпотребније, а најмање зими (139,8 mm). 
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Табела 5: Кретање количине падавина у mm у Врању по месецима (1950-

1962.) 

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

износ 38,3 43,5 42,7 56,7 59,4 60,7 52,2 36,8 44,7 59,4 79,6 58,0 

Извор: Ђукановић Д, Клима среза Лесковац, Београд. 1967. стр.43 

„Учесталост снега у Врању просечно износи 31,9 дана годишње или 

8,74% укупног броја дана у години. Снег је скоро редовна појава од новембра до 

априла, с тим што су јануар (9,5 дана), фебруар (7,9 дана), март (5,8 дана) и 

децембар (5,1 дана) месеци са највећим бројем снежних дана. За разлику од 

снега град је ретка појава. Просечна учестаност дана са градом износи 1,4 дана 

годишње―
13

  или 0,38% укупног броја дана у години. 

Ветрови у Врању јављају се као резултат вертикалних или 

температурних разлика, рељефног склопа и разлика у ваздушном притиску 

шире територије града. 

Табела 6: А) Учесталост праваца ветрова и тишина (‰) Б) средња брзина 

ветрова (m\сек) у Врању 

Обележје N NE E SE S SW W NW Тишина 

А 90 261 143 16 30 96 103 39 222 

Б 4,0 3,0 3,4 2,1 2,6 3,2 4,0 3,0  

Извор: Ђукановић Д, наведено дело, стр. 79.и 81. 

 Учестаност тишина износи 222 промила. Највећу фреквенцију имају 

североисточни (NE), источни (E), западни (W) и југозападни ветар (SW), а 

најмању југоисточни (SE) и јужни (S) ветар. Највећу брзину имају ваздушне мсе 

које се спуштају са котлинског обода према котлинској равни, а то су северни и 

западни ветар (4,0 m\сек). 

 

 

                                                           
13

 Ђуканпвић Д. наведенп делп, стр. 75. 
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4.3. Хидрографске карактеристике 

Хидрографски услови северозападног дела Врањске котлине имају 

,између осталог, пресудан утицај на постанак и развој Врања. Чињеница је да 

насеобински ембрион (или насеље претеча) данашњег града настаје на месту где 

Врањска река прелази из свог планинског у брдски ток, дуж њеног тока у зони 

плитке издани и у подручју распрострањења јаких извора на конткту котлинског 

обода и побрђа. Хидрографију топографске површине Врања представљају 

хетерогени објекти, појаве и процеси површинских и подземних вода. 

Површинске воде имају мањи хидролошки и економски значај у односу 

на подземне. Оне су представљене рекама које пресецају урбани ареал Врања и 

језерима у његовој околини. 

Највећа и најзначајнија река која протиче источно од Врања је Јужна 

Морава. Кроз град протичу Бунушевачка, Собинска, Оџинка, Врањска и Рашка 

река. Њиховим долинама топографска површина града подељена је на неколико 

мањих географско- насеобинских целина. Долине ових река у планинском делу 

урбаног ареала су клисурасте, пад воденог тока велики тако да имају велику 

ерозивно-механичку снагу. У време обилних киша оне се претварају у бујице 

које у Јужну Мораву доносе знатне количине наносног материјала. 

Бунушевачка река настаје од већег броја безимених потока и поточића. 

Она, у ствари, представља природну западну границу садашње топографске 

површине Врања. Собинска река (9,3km) извире на падинама планине 

Крстиловице и има два главна изворишна крака (мала и велика река). Код доњег 

Врања улива се у Врањску реку. Река Оџинка (4,1 km) извире на јужним 

падинама Крстиловице. Целом дужином кроз град регулисана је подземним 

каналом. Ова река код Доњег Врања улива се у Собинску реку. Врањска река 

(6,5 km) је највећи водоток који протиче кроз град. Има два изворишна крака- 

Девотински поток (4,2 km) који тече од Крстиловице и Мала река (2,9 km) која 

тече са северних падина Пљачковице. Ови водотоци састају се испод Марковог 

калета. Долина Врањске реке у горњем току, између подножја Пљачковице и 

Пржара, с једне стране, и Крстиловице, с друге, одликује се стрмим странама, а 

по дну речног корита постоје удубљења створена ерозивним радом речне воде 
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(лонци, ђолови, казани и сл.) Вода Врањске реке, као уосталом и других 

водотока који пресецају урбани ареал Врања, у минулим временима коришћена 

је за наводњавање градских башти и повртњака. „Она је одвођена површинским 

уличним каналима тако да је и средином чаршије жуборила преко калдрме која 

се лети прскала због прашине. Има помена да је на њој у прошлости вршено 

испирање злата.―
14

 Не тако давно вода Врањске реке коришћена је за покретање 

знатног броја воденичних каменова. М. Костић наводи да је на Врањској реци , 

од Марковог калета низводно до краја насеља било 20 воденица и ваљавица. Од 

њих, данас повремено функционише само једна мања воденица. Знатним делом 

кроз насеље корито Врањске реке је уређено. Зиданим каменом обложене су 

стране речног корита, а на обалама су изграђене пешачке стазе. Међутим, и 

поред тога данас је ова река претворена у отворени одводно-отпадни канал. У 

њу се испушта отпадна вода из дворшта многобројних кућа намењених 

индивидуалном становању које си директно додирују са речним коритом. У 

време обимних падавина са знатног дела топографске површине града вода се 

слива ка овој реци јер насеље нема изграђене одводне атмосферске канале. 

Осим тога, у Врањску реку се испушта отпадна вода из погона холдинг 

компаније „YUMCO―. 

Одређени значај за задовољавање неких излетничко-туристичких и 

рекреационих потреба становништва града имају језера- Александровачко, 

Јовачко, Влсинско и Лисинско. 

Александровачко језеро је мала вештачка акумулација запремине око 300 

000 m
3
 у атару истоименог руралног насеља јужно од Врања. Јовачко језеро 

припада групи природних урвинских језера. Клижењем земљишне масе 

преграђен је ток Јовачке реке, леве притоке Јужне Мораве, у атару села Јовца. 

Браном дугачком око 500 m (висина 15 до 20 m) иза које се акумулирало око 50 

000 m
3
 воде створено је мало Јовачко језеро. Знатно већи географски и 

економски значај имају Власинско (16 km
2)

 и Лисинско језерокоје се налазе 

североисточно од Врања у пограничном подручју наше земље према Бугарској. 

                                                           
14

 Кпстић М. (1969) Јужно Поморавље - Економско-географске одлике. Лесковачки 

зборник  књ. 9. стр. 207. 
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„Подземне воде, њихов распоред, својства и искоришћавање имају 

посебан значај у савременом периоду развоја Врања.Њихов размештај и 

својства одређена су геолошко-геоморфолошким карактеристикама, а 

искоришћавање динамиком друштвено –економског развоја. У оквиру урбаног 

ареала могу се издвојити три хидролошке подземне зоне: планинска, брдска и 

равничарска. 

Кристалсти шкриљци I групе, који чине геолошку основу планинске 

зоне, имају пукозинску прозорност. У вези с тим можемо очекивати да у 

дубљим деловима терена постоје одређени хидролошки колектори. Али, могуће 

је и кретање воде у „воденим жицама―. Другу претпоставку потврђују 

многобројни, али слаби извори на падинама Пљачковице, Крстиловице, Пржара 

и Бориног брда. 

Растресите језерске седиментне брдске зоне карактерише наизменично 

смењивање пермеабилних и импермеабилних слојева. То условљава 

вишеетажну појаву водених хоризоната различитог хидролошког значаја. 

Највећи хидролошки и економски значај имају подземне воде 

алувијалних наслага Јужне Мораве. Алувијалне наслаге имају интергрануларну 

порозност и спадају у групу водопропусних стена. Оне су водоносне када леже 

на импермеабилној глини и лапорцу. Због добре хидролошке везе са водотоком 

и слабог подземног отицања у њима је формирана моћна фреатска издан чија се 

вода ,између осталог, експлоатише и за потребе привреде Врања. 

Са становишта расположивог потенцијала изузетан значај имају 

термоминерлани извори Врањске и Раковачке (Бујановачке) бање. Врањска 

бања са својим изворима топле воде лоцирана је североисточно од Врања на 

удаљености од 12 km. Високе температуре хипертермалних извора (92
0
C) су 

својеврстан природни феномен и њихово најважније својство. На топографској 

површини манифестују се у виду топлих извора са просечном температуром од 

88 
0
C чија издашност износи 81 l/секунди. „У једној бушотини на дубини од 20 

температура воде износи 95
0
C , а на дубини од 2000 m налази се хидролошки 
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хоризонт са температуром од 120 
0
C.― 

15
 Неоспорно је да се ради о значајном 

геопотенцијалу који се у садашњим условима искоришћава у скоро 

занемарљивом обиму.Могућности ескплоатације су вишеструке, у многим 

земљама ове воде се користе за производњу електричне енергије, загревање 

стамбених и привредних просторија, у пољопривреди и другим гранама 

производње и делатностима. У Врањској бањи дугу традицију 

имаискоришћавање термалних вода за потребе здравственог туризма.―
16

 

Раковачка бања (42
0
C) има минерализовану воду која потиче из термалне 

издани. Њена вода користи се за лечење разних болести: хроничних реуматоида, 

органа за варење, кожних обољења и отворених рана. По својим балнеолошким 

својствима алкално-сулфатна вода Раковачке бање слична је води познате чешке 

бање Карлове Вари. 

4.4. Педогеографска основа и вегетација 

Земљиште и биљни свет топографске површине града и њеног 

непосреног окружења су творевине са комплексном генезом. Њихове 

карактеристике резултат су дуготрајног и интеракцијског деловања сплета 

физичко- географских чинилаца и људских активности. Педогеографску 

основучине варијетети алувијалних земљишта, смонице, гајњаче и планинског 

тла са особеном фитогеном структуром. Природну вегетацију највећег дела 

територије града представља степа. Она је антропогеним утицајима 

трансформисана у културогени биогеографски пејзаж и урбани начин 

коришћења земљишта. У аграрно-географском погледу околину Врања 

карактерише поликултура. 

Алувијална земљишта распрострањена су у равничарском делу урбаног 

ареала Врања и најмање су захваћена урбаном изградњом. Оно је настало од 

флувијалних наноса таложених за време поплава . Због своје песковите 

структуре лако се обрађују и знатне су плодности. Смонице су збијена 

глиновита земљишта црне боје. Највећим делом покривају котлинско побрђе, а 

                                                           
15

 Дпкументарни материјал Сампуправне интересне заједнице за геплпщка истраживаоа 
Враое, 1980. 
16

Стаменкпвић С.Ђ, Неки аспекти развитка туризма у Враоскпј баои, Гласник Српскпг 
гепграфскпг друщтва, св.LXIII/1, Бепград, 1983. стр.55-62. 
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оно предствља територијално језгро топографске површине Врања. Стране 

побрђа и подножја планина су под гајњачама руменкасте боје. Њихови главни 

састојци су : песак, глина и гвожђе, док је концентрација хумуса мала, тако да 

су осредње плодности. Планинско земљиште заступљено је у висијском делу, 

залеђу топографске површине града. То је ,у ствари,  шумско и пашњачко 

земљиште мале плодности. 

 

5. Антропогене карактеристике Врања 

5.1. Демографске карактеристике 

 

Развитак становништва и насељености на територији општине Врање је 

посредно и непосредно условљен географским положајем, друштвено-

економским кретањима и развојем, историјским процесима, променама и 

компонентама кретања укупног становништва и његове социо-економске 

структуре, као и територијелним развитком мреже насеља и инфраструктуре. 

 „Према последњем попису становника, домаћинства и станова из 2011. 

године општина Врање има 85 802 становника. Од тог броја 56 210 живи у 

самом граду а остатак у приградским насељима и околним селима. Укупан број 

домаћинстава у граду износи 16 990 а укупан број станова 19 739. Густина 

насељености у општини износи 103 ст./km².„
17

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Пппис станпвнищтва, дпмаћинства и станпва у Републици Србији 2011. гпд, Република Србија- 
републишки завпд за статистику, Бепград 2011. 
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Табела 7: Кретање броја становника на територији града Врање од 1921. до 

2011. год. 

Година Број становника 

1921 7522 

1931 10013 

1948 11252 

1953 13465 

1961 17999 

1971 28613 

1981 44094 

1991 51818 

2002 56458 

2011 56210 

Извор: Становништво, упоредни преглед броја становника  1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2011. 

У периоду од првог до последњег пописа становништва (1921-2011), 

укупна популација Врања се повећала 8 пута. Демографски пораст урбаног 

становништва резултат је природног и механичког прираштаја, а нарочито 

механичког прилива. Он је наијинтензивнији од 1961. До 1981. године када је 

Врање просечно годишње добијало 1384 нових житеља. 

Табела 8 : Етничка структура становништва општине Врања према попису из 

2011. Године 

Етничка припадност Број становника 

Срби 76569 

Роми 4654 

Бугари 589 

Македонци 255 

Црногорци 48 

Хрвати 35 

Албанци 13 

Остали 42 

Нису се изјаснили 736 

 Извор: Пппис станпвништва, дпмаћинства и станпва у Републици Србији 2011. гпд, 

Република Србија- републички завпд за статистику, Бепград 2011 



 

31 
 

 Етничка структура у општини Врање показује да је већинско 

становништво српске националности, али са још десетак осталих етничких 

група показује и извесну хетерогрност. Од осталих етничких група највише има 

Рома, Бугара, Македонаца, Црногораца... 

Табела 9: Полна и старосна структура у општини Врање према попису из 2011. 

Године 

   С   Т   А   Р   О   С   Т 

  
Укупан бр 

становника 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 >85 

П 

О 

Л 

укупно 83524 8371 10095 11292 11519 11939 12544 9198 6512 585 

Мушкарци 41807 4323 4783 5777 5927 6080 6393 4445 2826 215 

Жене 41717 4048 5312 5515 5592 5895 6151 4753 3686 370 

Извор: Попис становништва, домаћинства и станова у Републици Србији 2011. 

год, Република Србија- републички завод за статистику, Београд 2011 

У погледу полне структуре , према попису из 2011. године, број 

мушкараца је нешто већи у односу на број жена. (41807 мушкараца и 4171 

жена). 

Старосни састав становништва је вишеструко релевантан демографски 

показатељ досадашњег развоја неког насеља, или истовремено, и индикатор 

његове перспективе. У старосној структури становништва града број омладине 

(0 до 19 година) и млађе средовечне генерације (од 20 до 39 године) је незнатно 

већи  у односу на старије средовечно (од 40 до 59 година)  и старије генерације 

(60 и више година). Најбројније становништво је између 50 и 60 година 

старости. 

Удео радно способног становништва (мушкарци од 16 до 65 година и жене од 

16 до 60 година старости ) износи  70,9 % мушког становништва и 61,7 % 

женског становништва. 

Што се образовне структуре тиче, неписмено становништво углавном чине 

најстарије групе становништва, и то у веома малом броју. Велики проблем овог 

краја као и целе земље је недостатак високо квалификованих кадрова и све већи 

одлив младих, без обзира на квалификације. 
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6. Извори загађења у Врању 

 

 На основу дугогодишњег запажања и мониторинга у Врању се као 

најзначајнији извори животне средине издвајају: саобраћај моторних возила, 

индустрија, градске топлане и индивидуална ложишта, комуналне и 

пољопривредне активности. 

6.1. Саобраћај 

  

Саобраћајугрожава животну средину на много начина, али је 

најзначајнији штетни утицај који оставља на атмосферу. Он загађује атмосферу 

одређеним полутантима од којих су најзначајнији они који настају сагоревањем 

фосилних горива. У Врању је најразвијенији друмски саобраћај и он има највећи 

утицај на животну средину. Развијен је и железнички саобраћај који такође 

штети животној средини пошто се као погон за покретање локомотива још увек 

користе нафтни деривати. Негативни ефекти ће се избећи само ако се буду 

уважавали принципи одрживог развоја приликом саме модернизације 

железнице, а то ће се постићи укључивањем нових локомотива у железнички 

саобраћај. 

Друмски саобраћај је главни извор загађења атмосфере због тога што су још 

увек у великој мери заступљени веома стари аутомобили чија је просечна 

старост преко 19 година. Овакви аутомобили не поседују одговарајуће 

технологије за филтрирање издувних гасова пре испуштања у атмосферу и 

притом за погон користе неквалитетна горива. У великој мери друмски 

саобраћај загађује животну средину и због лоше организације саобраћајница 

унутар насеља а и ван њих. Проблем загађења овим загађивачима интензивнији 

је у летњим месецима због транзита који пролази уз сам град.  

Поред емисије штетних гасова саобраћај је извор загађења животне средине и 

због буке коју производи. Извори буке у граду су пре свега стара возила, 
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недовољно дрвореда поред саобраћајница, недовољни број паркинг места,  лош 

квалитет приградских путева, изградња бензиских пумпи у стамбеним зонама, 

итд. 

Мере за заштиту од саобраћајне буке, којима се она може свести на 

одговарајући ниво, су: правилно прланирање намене површина, изграња 

заштитних вертикалних зидова, забрана саобраћаја за поједине категорије 

возила у више осетљивим местима на буку, и др 

 

6.2. Индустрија 

 

 Због дугогодишње транзиције и економске кризе у којој се наша земља 

налази многа предузећа у Врању су престала са радом или раде са смањеним 

капацитетом. Најзначајнија предузећа у Врању су: „Дуванска индустрија 

Врање―, „Алфа плам―, „Заваривач―, „Simpo―, „Sanch―, а од некадашњег гиганта 

„Yumco-a― данас су у функцији само одређени погони. Сва ова предузећа су 

носиоци привреде у Врању, али истовремено представљају  и велике загађиваче 

животне средине. Највећи проблем је што постојеће индустрије још увек 

користе застареле технологије и неадекватно одржавају своја постројења. Зато 

се управо ова предузећа јављају као велики загађивачи ваздуха, а нека од њих 

избацују отпадне и штетне материје у Врањску реку,  која се касније улива у 

Јужну Мораву. Други проблем се односи на локацију индустријске зоне која се 

налази у близини стамбених зона. Приликом изградње ова индустријска зона 

налазила се на периферији града, а каснијом урбанизацијом и ширењем градског 

језгра и изградњом стамбених објеката дошло је до тога да је ова индустријска 

зона у непосредној близини стамбених зона. Део овог проблема ће бити решен 

када се заврши изградња нове индустријске зоне која се налази западно од 

града, јер ће тада неки погони ових фабрика бити премештени у нову, савремену 

индустријску зону. 
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6.3. Остали извори загађења 

 

  Од осталих извора загађења можемо издвојити постројења градских 

топлана и индивидуалних ложишта у Врању која користе мање еколошких 

горива (дрво, угаљ, лож уље, мазут и др.). Из оваквих извора примарно се 

емитују штетни полутанти као што су сумпор-диоксид (SO2), чађ и седиментне 

честице. Већина  ових загађивача не поседује уређаје, попут одговарајућих 

филтера, за пречишћавање емитованих гасова. У зимским месецима ови 

загађивачи представљају доминатан извор загађења на територији Врања.   

 

7. Ваздух и заштита животне средине у Врању 

7.1. Састав ваздуха 

 

Ваздух је смеша гасова : азота 78%, кисеоника 21%, угљен-диоксида 

0,03% и малих количина других гасова (неона, аргона...), водене паре, прашине 

и бактерија.  

Најзначајнији састојак ваздуха,  неопходан за дисање и опстанак свих 

живих бића је кисеоник. Кисеоник је гас без боје и мириса, чија се количина у 

ваздуху не мења, иако га организми непрекидно троше. Његовом обнављању 

доприносе биљке које током процеса фотосинтезе (стварања хране у току дана) 

ослобађају кисеоник. У великим висинама ваздух је разређен и количине 

кисеоника су мање, тако да се на високим планинама теже дише, а алпинисти и 

пилоти морају да носе специјалне маске са кисеоником. Има га раствореног у 

води, што омогућава живот биљкама и животињама које настањују водена 

станишта. Потпомаже горење. 

У ваздуху највише има азота. Такође је гас без боје и мириса, али не 

помаже горење и у њему жива бића не могу да опстану. Има га четири пута 

више од кисеоника (у 100 литара ваздуха 78 литара је азот). 
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Угљен-диоксид је трећи састојак ваздуха кога има јако мало у односу на 

азот и кисеоник, али није безначајан. Човек, биљке и животиње испуштају га 

дисањем у ваздух, а настаје и сагоревањем дрвета, труљењем организама у 

земљи и врењем грожђа. Тежи је од ваздуха и пада на дно, тако да га најчешће 

има на дну старих бунара, у подрумима, пећинама и сл. Биљкама је неопходан, 

упијају га својим зеленим деловима и од њега и воде, помоћу Сунчеве енергије, 

стварају храну. За разлику од кисеоника, спречава сагоревање и гаси пламен. 

Човек га употребљава за прављење сода-воде, газираних пића и  гашење ватре. 

У већим количинама је штетан за животиње и човека: ако га удишу – угушили 

би се. Знаци тровања угљен-диоксидом су главобоља и несвестица. 

Поред ових састојака, ваздух често садржи честице прашине, чађи, дима и 

отровних гасова које испуштају фабрички димњаци и моторна возила. Њима се 

ваздух загађује. На загађивање ваздуха утичу и природне стихије: ерупције 

вулкана, велики шумски пожари, атомски експери-менти... Ваздух на тај начин 

добија непријатан мирис, мења боју и природни састав, јер губи кисеоник. 

Загађен ваздух штетно делује на жива бића: биљке закржљају и суше се, а 

животиње и људи оболевају од разних болести (астма, емфизем плућа и др.) 

Последица све веће и чешће сече шума и смањивања зелених површина свакако 

су мање количине кисеоника, који се више троши, а мање ствара. Штетне 

материје које се избацују у ваздух, таложе се и са водом растворене улазе у 

земљиште, а затим у биљке. Тако се укључују у процес кружења материје у 

природи. 

Гасови и микроскопске честице чађи и прашине које изазивају промене 

природног односа и концентрације основних компонената ваздуха, понекад у 

атмосферу доспевају природним путем, нпр. ослобађањем услед вулканских 

ерупција и природних пожара, али много чешће оне настају као последица 

човекових активности. 
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7.2. Аерозагађење 

 

 Загађење ваздуха може потицати из природних и антропогених извора. 

Под утицајем загађивача, ваздух добија непријатан мирис, мења боју и 

природни састав, јер губи кисеоник. Загађење ваздуха може бити природног и 

антропогеног порекла. 

Природни извори загађења ваздуха су: 

 прашина из природних извора - најчешће са великих огољених површина 

са мало или потпуно без вегетације (пешчане олује), 

 метан - емитован током дигестије хране од стране животоиња 

(преживари), 

 радон - гас из природних радиоактивних области, 

 дим и угљен-моноксид (CO) - настали током шумских пожара, 

 вулканска активност - током које се продукују сумпор и његови оксиди, 

хлор и честице пепела, 

 космичка прашина, 

 слана испарења из океана. 

Антропогени извори загађења ваздуха су: 

 честице прашине, чађи, дима и отровних гасова које испуштају фабрички 

димњаци и моторна возила, 

 енергетска постројења, чији се рад заснива на сагоревању фосилних 

горива, 

 контролисано спаљивење, које се користи у пољопривреди и шумарству, 

 издувни гасови из моторних и других возила и превозних средстава, 

 сагоревање дрвета, пожари и слични акциденти, 

 рафинерије нафте, енергетска и сва друга индустријска постројења, 

 различите хемикалије које се у виду прашине или горењем шире у 

околни ваздух, 
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 компоненте боја, лакова за косу, аеросоли из спрејева и други 

растварачи, 

 депоније смећа са којих се издваја депонијски гас, метан и непријатни 

мириси, 

 војне активности, као што су пробе нуклеарног наоружања, токсичних 

гасова (бојни отрови), ракете и слично. 

 расхладни уређаји који садрже високо испарљиве фреоне (иако је 

Монтреалским протоколом употреба фреона смањена, њихов штетан 

утицај по атмосферу се не може занемарити јер су то једињења која 

имају велику реактивност и дуг живот у атмосфери).
18

 

Саобраћај и индустрија су основни извори загађења. Током сагоревања 

различитих облика горива у моторима или фабрикама, осим ослобађања 

енергије испушта се и велика количина штетних материја, као што су: угљен-

моноксид, угљен-диоксид, сумпор-диоксид, оксиди азота, пепео и чађ. Људи 

загађују ваздух на много начина: паљењем шума ради добијања 

пољопривредног земљишта, вожњом аутомобила, авиона, радом у фабрикама, 

сагоревањем огрева у домаћинствима... У основи готово свих облика 

аерозагађивања је потреба човека за енергијом која се добија на рачун 

сагоревања дрвета, нафте, угља или природног гаса. 

Када једном доспеју у атмосферу, гасови ослобођени током сагоревања 

фосилних горива ступају у различите хемијске реакције, при чему настају многа 

опасна једињења. Такве су сумпорна и азотна киселина, од којих настају праве 

киселе кише, које падају на земљу и улазе у циклус кружења воде у природи. 

Ове киселе кише уништавају шуме на великим пространствима, улазе у реке и 

језера, где убијају рибе и многе друге животиње. 

Највећи извор загађења ваздуха у градовима представља аутомобилски 

саобраћај. Сматра се да око 60% укупног светског загађења потиче од 

сагоревања горива у моторима аутомобила. Издувни гасови аутомобила, који 

настају сагоревањем бензина у мотору, садрже око 20% угљен-диоксида, 27% 

угљоводоника и 34% азотових оксида. Неким врстама бензина додаје се и олово, 
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тако да и оно налази свој пут до атмосфере. Ако се зна да угљен-диоксид у 

атмосфери проузрокује ефекат стаклене баште и глобалног загревања, да су 

олово и угљоводоници опасни отрови који оштећују плућа и респираторне 

органе човека и животиња и изазивају сушење дрвећа, а да азотови оксиди 

проузрокују киселе кише, јасно је да је штета коју производе аутомобилски 

гасови веома велика. 

 

7.3. Праћење квалитета ваздуха 

 

 Контрола квалитета ваздуха на територији града Врања врши се на два 

мерна места. Једно мерно место се налази у заводу за јавно здравље у Врању у 

близини центра града, а друго мерно место је у кругу Основне школе "Светозар 

Марковић".  

При избору мерних места водило се рачуна о распореду и врсти извора 

загађивања, густине насељености, специфичности терена и метеоролошких 

услова. На оба мерна места врши се систематско дневно мерење основних 

загађујућих материја СО2, чађи, као и NО2. Такође се на оба мерна места врши  

анализа аероседимената у месечним узорцима падавина где се одређују и 

укупне таложне материје. Процена загађености ваздуха, односно граничне 

вредности, толерантне вредности, максимално дозвољене вредности имисије за 

поједине параметре аерозагађења базирају се на важећим законским прописима 

( Закону о заштити ваздуха „Сл. Гласник Р.С―. 36/09, Уредби о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Сл.Гласник Р.С―. бр.11/10, и 

Уредби о изменама и допунама  Уредбе о условима  за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха „Сл.Гласник Р.С―. бр.75/2010 и 63/2013).             

             Извори загађења ваздуха су процеси сагоревања фосилних горива у 

индивидуалним кућним ложиштима, котларницама, процеси у индустријским 

постројењима, издувни гасови саобраћајних возила и др. У зимским месецима 

када је сезона ложења долази до повећаних концентрација загађујућих материја. 
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Томе доприносе и метеоролошки услови: ниска температура, повећана влажност 

и повећани атмосферски притисак. 

Свака од загађујућих материја има специфичан механизам деловања на 

здравље људи. Најчешће долази до надражаја респираторих путева, отежаног 

дисања, кашља, осећаја стезања у грудима, сузења очију, појачане секреције из 

носа. У време када је повећана концентрација ових материја, особе са срчаним и 

плућним обољењима, старије особе, труднице и деца треба да избегавају  било 

какву активност на отвореном. Остали део становништва би требало да избегава 

продужену и напорну физичку активност на отвореном простору. 

Сумпор-диоксид је обавезан састојак загађеног ваздуха урбаних 

средина. Продукт је сагоревања фосилних и других горива, посебно оних 

богатих сумпором. У ваздуху може да се нађе или као гас или растворен у 

воденим капљицама. У условима повећане влажности ваздуха оксидише и 

делимично прелази у сумпорну или сумпорасту киселину. Ствара се у 

атмосфери па у облику киселе кише пада на тло. Концентрација 

сумпордиоксида зависи од температуре, ваздушних кретања, влажности, 

атмосферског притиска итд. И ниске концентрације сумпор-диоксида 

неповољно делују на људе изазивајући респираторне симптоме нарочито код 

деце и старијих хроничних болесника. Својим присуством изазива надражај 

слузница очију , носа и уста , кашаљ и гушење, а у већим концентрацијама може 

да оштети чуло мириса , глеђ зуба, да изазове запаљењске процесе на слузници 

желуца, промене у крвној слици и тд. 

Све процесе сагоревања горива прати и појава дима који зависно од 

ефикасности сагоревања може садржати мање или више чврстих честица. Црни 

дим је индикатор непотпуног сагоревања и неекономичног трошења горива. 

Чађ чине веома фине микро- честице чија се величина креће око 5 µm и које у 

облику аеросола остају у ваздуху. Оне најфиније се понашају као гас па лако 

продиру у доње дисајне путеве.     

Азотни оксиди настају код сагоревања на високим температурама од 

азота и кисеоника из ваздуха или у току разних индустријских процеса 

(поизводња азотне киселине, целулозе, најлона, вештачких ђубрива ...). Постоји 
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6 азотних оксида али су сви нестабилни и оксидују се до азот-диоксида који се 

најчешће среће у ваздуху. Зато се код одређивања концентрација одређују 

укупни оксиди азота - NОx . У урбаним срединама највећи извор азотних оксида 

јесу издувни гасови код мотора са унутрашњим сагоревањем. 

 Азотни оксиди имају изражено иритативно деловање на слузокожу дисајних 

путева. Неки азотни оксиди се у плућима претварају у нитрозамине који имају 

канцерогено дејство. Такође штетно делују и на вегетацију а због своје 

жутосмеђе боје смањују видљивост у насељу. Концентрације азотних оксида у 

градовима показују директну повезаност са фреквенцијом возила и 

могућностима проветравања улица и насеља. 

Аероседимент чине честице различите величине органског и 

неорганског порекла. Потичу углавном од чврстих горива, пепела и са улица 

због неадекватног одржавања хигијене. Деловање прашине на организам зависи 

од више фактора: порекла, хемијског састава, трајања контакта, места деловања, 

величине и облика честица, отпорности појединих ткива и организма у целини, 

као и од биолошке особености прашине. 
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7.4. Резултати мерења 

„Према Уредби о условима за моноторинг и захтевима квалитета ваздуха 

за период узорковања од 24 часа, гранична вредност и толерантна вредност за 

сумпор-диоксид (ЅО2) су исте и износе 125 mg/m
3
 , a за азот-оксид (NO2) те 

вредности су 85 mg/m
3
. За исти период узорковања максимално дозвољена 

вредност за чађ је 50 mg/m
3
.
19

 

Табела 10: Квалитет ваздуха у врањској општини за период од 2003. до 2012. 

Године. Мерно место: Завод за јавно здравље Врање 

Насеље Средња годишња концентрација 

mg/m
3
 Врање 

година SO2 Чађ NO2 

2003 6,93 6 23,36 

2004 12,87 8 25,12 

2005 26,34 21,29 24,07 

2006 60,30 37,37 46,15 

2007 42,10 20,40 34,00 

2008 29,20 22,10 33,20 

2009 26,40 24,10 33,30 

2010 6,20 11,40 29,57 

2011 6,10 22,60 29,50 

2012 4,87 19,85 25,12 

Извор: Завод за јавно здравље Врање 
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Табела 11: Квалитет ваздуха у врањској општини за период од 2003. до 2012. 

године. Мерно место: Основна школа ―Светозар Марковић― 

Насеље Средња годишња концентрација 

mg/m3 Врање 

Година SO2 Чађ NO2 

2003 6,90 8,14 18,93 

2004 12,77 8,00 20,02 

2005 26,04 10,24 24,73 

2006 46,02 20,45 45,65 

2007 35,00 9,90 33,00 

2008 22,60 12,10 29,90 

2009 20,60 13,70 28,10 

2010 3,80 8,30 23,10 

2011 3,00 13,70 24,46 

2012 3,15 13,72 24,80 

Извор: Завод за јавно здравље Врање 

Према подацима из табела, који представљају средње годишње 

вредности загађујућих супстанци у ваздуху, добијених на два мерна места у 

граду можемо закључити да је квалитет ваздуха у Врању на високом нивоу. 

Вредности загађујућих честица и супстанци су далеко испод прописаних 

горњих граница. У зимском периоду године је повишена количина SO2 због 

мање количине падавина и сезоне грејања. Слично је и са концентрацијом чађи, 

па се неретко дешава да се у неким зимским данима концентрација чађи пређе 

дозвољене вредности због тога што се за грејање углавном користе фосилна 

горива. Можемо закључити да су зимски месеци загађенији од осталих, али је 

загађење и даље испод дозвољених вредности. Такво стање се може објаснити 

за почетак грејне сезоне. У том периоду се примећује повећано присуство 

сумпор-диоксида (ЅО2) и азот-диоксида (NО2), који су и најчешћи загађивачи 

ваздуха. Ова два загађивача ваздуха заједно са честицама чађи (чије 

концентрације драстично расту у зимским месецима) и прашине су главни 

узрочници стварања градског смога у току јесењих и зимских месеци. Из 
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приложених резултата може се извући закључак да је стање ваздуха, у 

испитаном периоду, веома добро.   

 

7.5. Предлог мера и заштита 

 

Обзиром да основне изворе аерозагађења у Врању чине термоенергетски 

објекти, саобраћај и комуналне делатности, спровођење следећих мера могло би 

да доведе до смањења емисије  загађујућих супстанци у ваздуху које утичу на 

квалитет ваздуха: 

1) неопходно је правилно планирање и зонирање насеља према рељефу и 

ружи ветрова (правилном локацијом индустрије, саобраћаја и стамбеног 

насеља), подизање зелених заштитних зона између индустрије и насеља, 

зеленило у насељу и око насеља; 

2) гасификација индустрије и насеља је неопходна како би се смањила 

емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта, блоковских 

котларница, као и индустријских котларница; 

3) проширивање система централног загревања 

4) већа ефикасност сагоревања у ложиштима, што се може постићи 

равномерним ложењем и реконструкцијом ложишта; 

5) појачавање и стална контрола техничке исправности возила (као и 

контрола издувних гасова код техничког прегледа моторних возила), 

нарочито из разлога што је већина возила стара и неадекватно 

одржавана; 

6) вршење поправке улица, јер то успорава саобраћај односно увећава 

потрошњу фосилних горива; 

7) вршење контрола квалитета фосилних горива, 

8) адекватан технолошки процес у привредним субјектима који најмање 

загађује околину; 

9) уградња уређаја за пречишћавање ваздуха за објекте и технологије које 

су извор загађења, као и извори непријатних мириса; 
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10) код пројектовања и изградње стамбених објеката посебну пажњу 

посветити термоизолацији, мери за смањење утрошка горива; 

11) како би се још више смањиле вредности укупних таложних материја које 

потичу углавном од уличне прашине, тј. Грађевинско- комуналних 

делатности, неопходно је редовно одржавање комуналне хигијене 

(редовно чишћење и прање улица), забрана дивљих депонија, забрана 

спаљивања смећа и др.; 

12) израда катастра загађивача; 

13) стална контрола квалитета ваздуха; 

14) спровођење редовне контроле емисије загађивача; 

15) за све објекте који својим радом могу утицати на квалитет ваздуха 

обавезна Студија  о процени утицаја објекта на животну средину; 

16)  континуирано праћење степена загађености ваздуха на територији града 

Врања одређивањем већег броја параметара аерозагађења и то на већем 

броју мерних места . 

 

 

8. Вода и заштита животне средине Врања 

 

Вода је основ постојања и функционисања живота на Земљи, станиште 

многих биљних и животињских врста, универзални растварач који доминира у 

грађи сваког живог бића. Истовремено, вода је веома ограничен природни 

ресурс. У светском мору налази се 97% воде, а свега 3% је такозвана слатка вода 

- 2 % „заробљено― је у леду Антарктика и Арктика, а све копнене воде планете 

Земље, површинске и подземне, чине само 0,5 – 1% укупне светске воде, на коју 

је орјентисано читаво човечанство (7 милијарди људи). 

Копнене воде и светско мора загађују се: 

 физички – чврстим отпадом, нафтом, повишеном температуром, 

 хемијски – органским и неорганским материјама, пестицидима, тешким 

металима,  

 биолошки – пренамножавањем патогених микроорганизама, вируса, 

страних врста (алохтоне, које не потичу са тих простора) и 
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 радиоактивно – нуклеарне пробе, хаварије подморница, нуклеарни отпад 

и слично. 

Решавање проблема ефикасне заштите и рационалније коришћење 

копнених вода један је од приоритета савременог човека од чега зависи и његов 

опстанак на планети Земљи. 

 

Хидрографска мрежа на подручју Пчињског округа припада подручју 

Црноморског и Егејског слива. 

Подручју Егејског слива припадају реке Пчиња и Драговиштица са 

својим притокама. 

Подручју Црноморског слива припада река Јужна Морава са својим притокама, 

која уједно представља и највећу реку у Пчињском округу. Ова река настаје на 

падинама Скопске Црне Горе, где токови Кључевске и Слатинске реке стварају 

Голему реку, која након поласка кроз селу Бинач на Косову постаје Биначка 

Морава. Спајањем Биначке Мораве и Прешевске Моравице код Бујановца 

настаје река Јужна Морава. 

Најзначајније десне притоке Јужне Мораве на територији региона су Врла и 

Власина. 

Испитивање квалитета воде реке Јужне Мораве врши се на неколико 

профила, од којих се на територији Пчињског округа налазе Ристовац и 

Владичин Хан. Приликом узорковања на профилу Ристовац, повремено је 

констатована промена органолептичких особина воде, односно вода је имала 

слабо приметну боју. Вредности раствореног кисеоника и процента засићења 

воде кисеоником О2 повремено су на профилу Ристовац одговарале III класи 

квалитета вода (дефицит-суперсатурација). 

„Сапробиолошке анализе заједнице фитобентоса, на свим профилима и у 

свим периодима испитивања, показују да је водоток оптерећен умереним 

органским загађењем.  Добијене вредности индекса сапробности по 
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ZelinkaMarvan-у, на профилима Ристовац и Владичин Хан одговарале су III 

класи квалитета воде.―
20

 

Загађење површинских вода је директна последица следећих елемената: 

недовољна покривеност канализационог система на подручју града Врања, 

приградских насеља и на територији сеоских насеља, испуштање 

непречишћених комуналних, индустријских и пољопривредних отпадних вода 

од стране концентрисаних и расутих загађивача, слободно отицање воде по 

терену у јаруге, вододерине и одвођење истих у технички и санитарно 

непрописано изграђене септичке јаме.  

Велико загађење површинских вода наступа након испуштања 

индустријских отпадних вода које садрже високе концентрације амонијака, 

нитрита, нитрата и других органских материја у водотоке, што доводи до 

непосредног смањења концентрације кисеоника у води и ризика од помора 

водених организама. 

Посебан проблем представљају тзв. дивље депоније на обалама Јужне 

Мораве. Такве депоније углавном су стациониране у близини сеоских насеља и 

њихов број није занемарљив. Осим дивљих депонија поред Јужне Мораве 

уобичајно је и бацање чврстог отпада и пражњење сеоских јама што у великој 

мери утиче на квалитет воде. Иако су у појединим селима одређене локације за 

бацање смећа, локално становништво и даље баца велике количине отпада у 

реку. На основу овога можемо закључити да је еколошка свест мештана још 

увек на веома ниском нивоу. Смећа нису поштеђена ни обале Врањске и 

Собинске реке у градском језгру Врања. Посебан проблем су  комуналне 

отпадне  воде. 

Мерење квалитета воде реке Јужне Мораве на територији општине 

Врање врши се на 8 мерних места у четири квартална периода. 

 

 

                                                           
20

 Извещтај п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину регипналнпг плана управљаоа 
птпадпм за Пшиоски пкруг 2013.-2023. 
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Табела12: Квалитет реке Јужне Мораве у Пчињском округу за период од 2008-

2013. године 

Место узорковања 
I квартал 

(јануар-март) 

II квартал 

(април-јун) 

III квартал 

(јул-септембар) 

IV квартал 

(октобар-децембар) 

Железничка 

станица 

    

Железнички мост 
    

Отпадна вода из 

збирне шахте пре 

уливања у Ј. Мораву 

    

250m низводно од 

улива источног 

колектора градске 

канализације 

    

250 m узводно од 

улива источног 

колектора градске 

канализације 

    

100m низводно од 

улива отпадних вода 

    

100 m узводно од 

уливања отпадних 

вода 

    

Симпов отпад     

Извор: Завод за јавно здравље Врање 
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Табела13: Легенда класа квалитета 

Боја Класа Опис 

 

Веома добар и одличан 

еколошки статус- I класа 

Воде које се у природном стању 

или после дезинфекције могу 

употребљавати или искоришћавати 

за снабдевање насеља водом за 

пиће, у прехрамбеној индустрији и 

за гајење племенитих врста риба 

(салмонида). 

 

Добар еколошки статус – II 

класа 

Воде које су подесне за купање, 

рекреацију и спортове на води, за 

гајење мање племенитих врста риба 

(ципринида), као и воде које се уз 

нормалне методе обраде 

(коагулација, филтрација и 

дезинфекција) могу употребљавати 

за снабдевање насеља водом за 

пиће и у прехрамбеној индустрији. 

 

Лош еколошки статус – III 

класа 

Воде које се могу употребљавати 

или искоришћавати за наводњавање 

и у индустрији, осим прехрамбене 

индустрије. 

 Веома лош еколошки статус - 

IV класа 

Воде које се могу употребљавати 

или искоришћавати само после 

посебне обраде. 

 Извор: Завод за јавно здравље Врање 

На основу табеле 11, можемо закључити да река Јужна Морава, односно део 

њеног тока који пролази кроз територију општине Врање има добар еколошки 

статус, односно припада II класи током већег дела године. Изузетак су летњи 

месеци, јер тада вода ове реке има лош еколошки статус, припада III групи, 

услед смањења нивоа реке као последица мање количине атмосферских 

падавина и повећане количине изливања отпадних вода у реку. Током летњих 

месеци се бележи повећана количина амонијака, водоник-сулфида, гвожђа, 

фенола и детерџената. 



 

49 
 

 

8.1. Акумулационо језеро “Првонек” 

Слика 2: Акумулационо језеро првонек 

 

Извор: www.panoramio.com 

 Брана  Првонек од Врања је удаљена 21 километар. Изградња је 

започета крајем 1989. године и одвијала се у изузетно тешким економским 

условима, а  завршена је  августа 2005. године,  Са пробним радом и  

акумулацијом  воде  започело се 7.9.2005.године.  Ширина бране у основи 

износи 280 метара, дужина јој је 250 метара, а максимална висина 93 метара, 

кота круне бране је на 620 метара надморске висине. 

 Река Бањштица, на којој је изграђена ова брана, је бујична и рушилачка  

приликом јаких киша у летњем периоду, у кишном периоду године и 

приликом  наглог отапања снега. Изградњом бране нестају наведени 

проблеми   житеља општине Врањска Бања.  Брана Првонек   је формирала  

акумулацију у којој се рушилачко дејство реке Бањштице претвара у огроман 

драгоцени резервоар сирове воде.  

Услови за добар квалитет воде у акумулацији су веома повољни, јер је 

слив реке Бањштице до преградног места пошумљен и веома мало насељен. 

Потенцијалних загађивача речне воде скоро  и  да нема. Да би се очувао 

потребан квалитет воде акумулације, измештени   су грађевински објекти, 

далековод и сеоско гробље. Акумулациони простор је очишћен од растиња и 

хумуса. Вода више није ограничавајући фактор за нормалан живот људи и 

развој привредних активности   града Врања. 



 

50 
 

  Водозахват за водоснабдевање града Врања са околином је са 

водозахватне куле. Водозахвати  из акумулације се налазе на 6 нивоа, тако да  

се вода може захватати са нивоа који по квалитету и температури у датом 

тренутку највише одговара. Укупна запремина акумулације је 20 милиона  

кубних метара воде,  што по пројекту задовољава потребе за водом насеља са 

око 110 000 становника. 

 

8.2. Предлог заштитних мера 

Како би се воде на подручју града Врања заштитиле и евентуално 

унапредиле свој квалитет, а тиме омогућило њихово коришћење за потребе 

различитих корисника потребно је преузети низ мера: 

1. Први корак је враћање и одржавање квалитета вода Врањске реке, 

Собинске реке и Јужне Мораве  у прописану класу квалитета 

површинских вода (  I и II класа), 

2. Потребна је реконстукција и санација постојећих и изградња нових 

уређаја за пречишћавање индустријских отпадних вода са предтретманом 

индустријских отпадних вода пре упуштања у јавну канализацију, 

3. Неопходна је изградња постројења за пречишћавање комуналних 

отпадних вода у градским насељима и индустријској зони, 

4. Потребно је увести планску експлоатацију песка и шљунка из речних 

корита Јужне Мораве. 

5. Неопходна је изградња каналске инфраструктуре дуж регионалних 

путева за прикупљање, одвођење и испуштање загађених атмосферских 

вода у предвиђене пријемнике након њиховог санитарног третмана, 

6. Неопходно је увођење системске контроле квалитета вода, 

7. Потребна је израда и стално ажурирање катастра загађивача на 

предметном подручју, 

8. Морају се обезбедити услови за правилно безбедно руковање и 

депоновање муљева насталих у процесу третмана отпадних вода. 
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Иако су за већину ових мера потребне знатна инвестициона улагања, она се 

морају наћи у најкраћем могућем року. Становништво врањске општине мора 

што пре схватити значај воде и значај заштите водених токова у њиховој 

непосредној близини. Градска управа се јако труди да еколошки едукује своје 

становништво. У прилог томе говори и чињеница да је градска општина 

склопила уговор о кредиту са Немачком развојном банком за изградњу фабрике 

за пречишћавање свих отпадних вода са територије општине Врање и Врањске 

бање. Изградња ове фабрике ће бити од огромног еколошког значаја пошто ће 

се све отпадне воде пречистити пре испуштања у Јужну Мораву, што значи да 

ће се побољшати квалитет воде ове реке.  

 

9. Проблем буке у Врању 

9.1. Појам буке, њени извори и последице 

 

Данас су у великој мери развијене  индустрија и саобраћај, који посебно 

у градским срединама проузрокују буку која по степену загађења животне 

средине заузима треће место. Бука је сваки нежељени и непријатни звук. Бука, 

поред тога што има исте физичке карактеристике као и звук, разликује се од 

звука по томе што изазива и различите психофизичке сензације (смета, 

узнемирава, угрожава) и штетна дејства на здравље човека. Мерна јединица 

интензитета буке је децибел (dB) и креће се у вредности од 1-130 dB. Вредност 

од 1 dB представља најмању јачину звука коју човек може да региструје, док 

вредност од 130 dB представља највећу јачину звука коју човек може да 

региструје, тј. до прага бола.  

„Величина нивоа јачине звука назива се фон. Децибел и фон се изједначавају 

када јачина неког звука износи 1000 Hz, у свим осталим случајевима су 

различити. По интензитету бука може да буде: 

1. I степена, од 30 до 65 фона, 

2. II степена, од 65 до 90 фона, 
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3. III степена, од 90 до 110 фона, и 

4. IV степена, од 110 до 130 фона.―
21

 

Комуналну буку можемо дефинисати као буку коју стварају сви извори буке 

који се налазе у човековом окружењу, искључујући буку која настаје на самом 

радном месту у индустријским погонима. На основу ове констатације изворе 

комуналне буке можемо поделити на: 

o Изворе буке на отвореном простору (сви видови саобраћаја, 

грађевинске машине за извођење јавних радова, индустрија, 

машине и возила за комунално одржавање, спортске активности, 

концерти, забавни паркови, аларми, итд.), и 

o Извори буке на затвореном простору (кућни апарати, 

вентилационе цеви и клима уређаји, музички уређаји, кућни 

апарати за забаву, итд.). 

Најзначајнији извор загађења животне средине буком је свакако 

саобраћај у свим облицима. Поред буке коју превозна средства стварају у 

окружењу, за превозна средства је карактеристична и бука у унутрашњости 

возила којој су изложени возачи и путници. Бука је променљива у областима где 

кретање саобраћаја укључује промене брзине и снаге (зоне семафора, 

раскрснице, успони и низбрдице). Код возова је карактеристична шкрипа 

приликом скретања, а приликом кретања возова преко мостова и надвожњака 

бука се може повећати и до 20 dB. Додатна бука се генерише и на железничким 

станицама услед стартовања локомотиве, разгласа, пиштаљке. Бука се убраја у 

физичке агенсе која неповољно утиче на здравље људи. Нивои буке у 

комуналној средини нису довољно високи да би довели до оштећења слуха, али 

изазивају низ неповољних ефеката. На буку су нарочито осетљива деца млађа од 

16 година и особе старије од 65 година. Бука се убраја у стресогене факторе који 

утичу на поремећаје психосоматског здравља, тако што преко нервног система, 

утиче на срце, крвне судове, крвни притисак, дигестивни тракт и многе друге 

органе и ткива у којима изазива промене и функционалне сметње. Многи 

                                                           
21

 Кићпвић М. Драгпмир, Јакщић Н. Предраг, Кићпвић Т. Дущан (2012), Оснпве защтите и 
унапређеоа живптне средине, Универзитет у Прищтини са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици, 
Кпспвска Митрпвица и Бепград. 
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негативни утицаји буке могу изазвати и хронична обољења узрокована стресом 

(несаница, повишен крвни притисак, поремећај апетита и сексуалне функције, 

напетост и депресија). Доказано је да бука представља један од значајнијих 

фактора неуротизације личности, а неурозе су данас међу водећим обољењима, 

посебно у градским срединама. 

 

9.2. Резултати мерења и мере предлога за смањење 

буке 

             У Србији се мониторинг буке врши системским мерењем, оцењивањем 

или прорачуном одређеног индикатора буке на нивоу Републике, Аутономне 

покрајине и Јединице локалне самоуправе. У мају 2009. године усвојен је Закон 

о заштити од буке у животној средини. Област буке покрива и Правилиник о 

дозвољеном нивоу буке у животној средини и два Национална стандарда која се 

односе на мерење буке и акустично зонирање. Правилник о дозвољеним 

нивоима буке у животној средини даје на вредности за дозвољене нивое буке, 

процедуре мерења и услове за стручне организације које се могу бавити 

мерењем буке. Мерењем нивоа буке у Врању бави се Завод за јавно здравље.  

Мерења су извршена на мерним местима која су одабрана као репрезенти 

појединих градских зона различитих намена и дуж најпрометнијих 

саобраћајница. Циљ мерења је добијање што потпуније акустичне слике града, 

ради даљег планирања развоја саобраћајница, стамбених, индустриских, 

рекреативних и пословних зона, а све у циљу заштите здравља људи. У наредној 

табели могу се видети различите јачине звука током године измереним на 53 

мерна места која су класификована по намени простора на којем се налазе.  

 

 

 

 



 

54 
 

Табела14: Мерне тачке нивоа комуналне буке-Врање 2013-дан/вече/ноћ 

Редни 
брпј 

Лпкација Намена прпстпра Гранишна 
вреднпст у dB(A) 

Измерени нивп LAeq (dB)  

За дан 
и веше 

За нпћ Дан веше нпћ 

1. Градски парк Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 53.7 55.5 54.0 

2. Парк кпд Ушитељскпг ф. Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 47.2 53.3 53.4 

3. Парк МЗ "4 јули" Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 52.6 52.7 44.8 

4. Сппртски Центар Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 54.0 62.3 58.6 

5. ЗЦ Враое Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 53.2 62.3 62.3 

6. АТД Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 47.2 59.7 49.2 

7. Спец. бплница В.Баоа Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 50.7 51.4 44.5 

8. Кружни тпк В.Баоа Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 57.2 58.6 49.1 

9. ZU Apoteka V.Баоа Чистп стамбена ппдрушја 55 45 60.1 52.7 49.4 

10. ОШ"П.Девечић"В.Баоа Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 54.6 49.7 49.4 

11. ОШ "Бранкп 
Радишевић" 

Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 54.6 61.4 48.6 

12. ОШ "Р. Дпманпвић" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 73.4 62.3 49.6 

13. ОШ "С.Маркпвић" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 53.3 63.2 51.8 

14. ОШ "Вук Карачић" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 59.9 63.1 92.2 

15. ОШ "Д.ј Обрадпвић" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 59.5 60.3 70.3 

16. ОШ "Ј.Ј.Змај" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 58.0 65.1 50.2 

17. Гимназија"Б.Станкпвић" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 56.4 53.3 48.4 
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18. Екпнпмска щкпла Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 53.7 58.6 51.4 

19. Медицинска щкпла Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 54.3 62.3 53.1 

20. Технишка щкпла Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 58.8 55.5 59.0 

21. Ппљппривредна щкпла Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 54.6 57.7 66.5 

22. Специјална щкпла Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 48.1 59.1 55.5 

23. Виспка струкпвна щкпла Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 51.7 62.8 51.2 

24. ПУ "Невен" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 63.1 50.5 51.8 

25. ПУ"Пшелица" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 44.6 60.2 51.4 

26. ПУ"Бпщкп буха" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 50.7 54.3 52.4 

27. ПУ"Наще дете" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 62.0 60.1 56.2 

28. ПУ"Сунце" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 53.2 60.8 47.3 

29. ПУ"Дешија радпст" Туристишка ппдрушја, 
камппви, щкплске зпне 50 45 53.7 64.4 46.9 

30. Дпм ушеника-интернат Ппдрушја за пдмпр и 
рекреацију, бплнишке 
зпне и ппправищта, 
културнп-истприски 
лпкалитети, велики 
паркпви 

50 40 55.9 54.4 49.9 

31. В.Баоа левп низ реку 
кпд вртића 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 59.2 59.4 52.5 

32. В.Баоа деснп низ реку 
кпд вртића 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 58.1 57.8 45.3 

33. Раскрсница Цетиоска-
В.Смајевића 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 67.2 66.4 54.2 

34. III МЗ –Пензипнерске 
зграде 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 46.9 61.8 65.7 

35. Раскр. Б. Парпвића-
А.Младенпвића 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 52.2 59.8 47.7 

36. Насеље Виктпра Бубоа Чистп стамбена ппдрушја 55 45 51.6 59.8 52.8 

37. Иве Андрића-
Мпстарска 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 64.5 63.8 57.7 

38. В.Баоа-прекп реке кпд 
малпг мпста 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 63.1 62.9 55.4 

39. Трг Братства и јединства Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 65.6 54.7 54.6 

40. Ул.П.Бригада-впјна 
амбуланта 

Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 65.2 61.2 62.7 

41. Раскрсница 
Партизански пут-щкпла 

Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 65.2 55.2 62.7 

42. В.Маслеще-Впјвпђанска Чистп стамбена ппдрушја 55 45 68.1 52.7 57.2 

43. Бледска-Еурппетрпл Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 65.1 55.2 62.7 
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44. Париске кпмуне-
М.Пијаде-Идеа 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 60.5 53.9 56.7 

45. Двприщте 
цркве"Св.Трпјице" 

Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 50.7 51.7 55.9 

46. Впјвпде Мищића-
М.Краљевића 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 65.7 63.1 64.5 

47. Кајмакшаланска-
Г.Чарщија 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 55.2 65.3 65.6 

48. Хачипрпданпва(насеље 
Сараина) 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 65.4 60.2 65.6 

49. Зграда Л.Брене-АИК 
банка 

Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 60.5 61.3 54.2 

50. Бепградска-прекппута 
„Лепн“-а 

Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 72.5 64.2 67.1 

51. Тераса изнад БИД зпне Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 59.4 62.3 53.9 

52. Ул.Бранкпва-Л.Рибара Градски центар,занатска, 
тргпвашка,зпна са 
станпвима, дуж 
аутппутева, магистралних 
и градских сапбраћајница 

65 55 68.6 64.2 62.8 

53. Насеље Палестина-
Нпвпградоа 

Чистп стамбена ппдрушја 
55 45 44.6 62.3 62.4 

Извор: Завод за јавно здравље Врање 

На основу података из табеле можемо доћи до одређених закључака: 

готово сва насеља показују повећани ниво буке, неретко премашујући 

дозвољене максималне вредности. Највећа прекорачења су током лета, 

прекорачења максималних вредности у осталим годишњим добима су 

равномерније распоређена у скоро свим насељима. У зони одмора и рекреације 

најугроженија је територија око мерног места „ЗЦ Врање― јер су све средње 

вредности изнад дозвољених вредности. То се може објаснити географским 

положајем ове локације која се налази у строгом центру града, са бројним 

саобраћајницама које пролазе кроз њу. Школска зона бележи пораст буке у 

пролећним и јесењим месецима, што се може везати за повећано присуство 

деце. У стамбеној зони најугроженије је насеље Иве Андрића, које бележи 

прекорачење дозвољених вредности у свим испитиваним периодима, што се 

објашњава близином спортско рекреативних терена, и неколико школских 

објеката. У пословној стамбеној зони забележени су максимуми у јесењим 
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месецима. У административној зони најугроженије је подручје око мерног места 

у Београдској улици, које уједно и представља најзначајнији и најпрометнији 

део саобраћајне мреже у Врању.               

Мере заштите, које се могу спровести у Граду Врању, могуће је поделити 

у две групе, краткорочне и дугорочне. Краткорочне мере заштите обухватале 

би: 

1.  Ограничење брзине кретање возила ( нарочито у стамбеним зонама), 

2. Забрана саобраћаја за поједине категорије у ужем центру града и њихово 

усмеравањека мање осетљивим  подручјима на буку, 

3. Боља регулација саобраћаја (потребно је обезбедити такву регулацију 

саобраћаја на раскрсницама која не успорава кретање возила и не доводи до 

застоја у саобраћају, као што се мора растеретити подручје у најужем центру 

града, улица Београдска), 

4.  Потребан је повољнији избор јавног-градског саобраћаја, 

5. Побољшање површине коловоза и санкционисање учесника у саобраћају. 

Дугорочне мере заштите од буке обухватале би: 

1.  Правилно планирање намене простора, 

2. Укључивање мера заштите од буке у фази пројектовања грађевинских 

објеката, 

3. Изградња вертикалних заштитних зидова и хортикултуралним уређењем 

заштититих појаса дуж путних саобраћајница. 
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10. Проблеми одлагања отпада и депоније у 

Врању 

 „На територији Општине Врање настају следеће врсте отпада: 

 комунални отпад из домаћинстава, 

 опасан отпад (истрошени акумулатори, отпадна уља, електрични и 

електронски отпад, истрошене батерије), 

 отпадне гуме, 

 медицински отпад, 

 комерцијални отпад, 

 индустријски отпад, 

 отпадна возила, 

 грађевински отпад, 

 отпад животињског порекла, 

 пољопривредни отпад, 

 муљ из уређаја за пречишћавање отпадних вода, 

 отпад који садржи азбест, 

 отпад од експлоатације минералних сировина.―
22

 

Индустријски отпад настаје као последица одвијања технолошких процеса 

на индустријским и радним комплексима на територији Пчињског округа. 

Састав и количине ове врсте отпада нису познате. Процена је да на територији 

Пчињског округа настаје око 10000 t индустријског отпада годишње. 

Отпадна возила су моторна возила или делови возила која су отпад и које 

власник жели да  одложи. Неупотребљива возила се предају овлашћеним 

сакупљачима који поседују одговарајућу дозволу. Ова предузећа годишње 

сакупе 11000 t отпадних возила. 

                                                           
22

 Извещтај п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину регипналнпг плана управљаоа 
птпадпм за Пшиоски пкруг 2013-2023, стр. 19, Враое 2013. 
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Отпад животињског порекла настаје у кланицама и постројењима за узгој и 

држање животиња и прераду меса и рибе. Процена је да на територији града 

Врања настаје годишње око 900 t ове врсте отпада. 

Пољопривредни отпад је отпад који настаје од остатака из пољопривреде, 

шумарства и прехрамбене индустрије. На територији Пчињског округа се 

генеришу значајне количине ове врсте отпада, обзиром на велике површине под 

шумама као и на развијену дрвопрерађивачку индустрију. 

Муљ из уређаја за пречишћавање отпадних вода се тренутно генерише само 

у Сурдулици и у два насељена места у општини Бујановац (Света Петка и 

Кленике). 

Грађевински отпад је отпад који настаје приликом изградње, реконструкције 

или рушења објеката, као и отпад који је настао од ископа и који се не може 

користити без додатне обраде. На територији општине Врање локација за 

одлагање грађевинског отпада је у насељу Бунушевац. 

Отпад који садржи азбест се одлаже на депонији комуналног отпада на 

посебном делу локације, који је уређен за ту сврху. 

Отпад од експлоатације минералних сировина се одлаже на јаловиштима у 

непосредној близини локација на којима се врши експлоатација и прерада руде 

на територији Пчињског округа. 

Табела15: Количине отпада у општини Врање за 2013. годину 

Општин

а 

Количине отпада (t/год) 

Комуналн

и отпад 

Истрошене 

батерије и 

акумулатор

и 

Отпадн

а уља 

Отпадн

е гуме 

Електричн

и и 

електронск

и отпад 

Инфективн

и 

медицинск

и отпад 

Врање 19126 208 40 320 220 39 

Извор: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023, Врање 

2013. 
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Табела16: Састав комуналног отпада 

Састав комуналног отпада % удео 

Органске материје 42 

Папир 18 

Текстил 2 

Метал 3 

Пластика 19 

Гума 1 

Стакло 3 

Остали отпад 12 

Извор: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

регионалног плана управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023, Врање 

2013 

 

10.1. Диспозиција чвртих отпадних материја у 

Врању 

 
 

Диспозиција чврстих отпадних материја врши се на санитарно-

еколошкој депонији „Метерис―. Депонија „Метерис― представља прву 

санитарну депонију у Србији. Изграђена је 2002. године. Налази се на 

удаљености од 6 км од центра Врања и око 2 км од најближих кућа у 

околини. Површина депоније је 25 747 m
2
, а запремина 150 847 m

3
. 

Корисници депоније су град Врање и Врањска Бања. Локација се налази на 

левој обали Батлијског потока, који представља суво корито са повременим 

токовима у кишним периодима. Аутохтони терен на локацији депоније је 

благо нагнут према кориту потока. Локација према ружи ветрова у односу на 

град је повољна. Саобраћајница која повезује локацију са асфалтним путем 

Врање - Врањска Бања, дужине 1.250 m, је асфалтирана у целој дужини. 
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На депонији „Метерис― су изграђени или предвиђени пројектом следећи 

елементи: 

• административна зграда, 

• ограда и капија, 

• колска вага, 

• зграда за прање и дезинфекцију возила, 

• мост за прање и дезинфекцију возила, 

• паркинг простор, 

• резервоар воде, 

• трансформаторска станица, 

• систем за прикупљање процендних вода, 

• постројење за пречишћавање отпадних вода. 

За депонију „Метерис― је у наредном периоду планирано проширење, 

како би она прерасла у регионалну депонију, на којој би се вршило одлагање 

чврстог неопасног отпада са територији Пчињског округа, и на којој није 

дозвољено одлагање опасног отпада. На локацији се планира изградња 

постројења за сепарацију отпада, чиме ће се смањити количина отпада која се 

одлаже на депонију, и продужити њен век трајања. 

Отпад и смеће потичу из домаћинства, индустије,  ванпривредних 

делатности  као и осталих јавних установа из града. Допремање отпада врши 

се типским возилима из ЈКП „Комрад― из Врања. Отпад се распланира 

механизацијом, набија и засипа земљом. На депонији се делимично одвајају 

секундарне сировине (само картон и најлон). Примарно одвајање 

секундарних сировина при домаћинствима и индустрији се не обавља. По 

пројектној документацији депонија има задовољавајући капацитет за 

наредних 25-30 година., а тренутно опште хигијенско стање депоније је 

задовољавајуће  

Поред депоније „Метерис―, у Врању постоји и стара депонија која је 

затворена, али није још увек санирана. Налази се на удаљености од око 3 km 

од центра Врања, у индустријској зони поред аутопута. 
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10.2. Диспозиција течних отпадних материја у 

Врању 

 
 

Канализациона мрежа у Врању свој почетак изградње бележи тек 1958. 

године, упоредо са изградњом водовода. Укупна дужина мреже је 86,3 km. 

Радови на даљем проширењу мреже су стални задатак овлашћене радне 

органицаије ЈКП „Водовод― из Врања. 

     Град Врање има око 13600 домаћинства. Канализационом мрежом је 

обухваћено око 99% домаћинства и она  је сепаратног типа (двострука). 

Сакупљање и диспозиција атмосферских вода је одвојена од сакупљања и 

диспозиције фекалних и индустријскх вода. Поред домаћинства, на 

канализациону мрежу је прикључена и целокупна индустрија града (Симпо, 

Јумко, Санч, Алфа, ХИВ, БАТ) као и све јавне, културне, просветне и друге 

установе у граду. Приближна количина отпадних вода на дан износи око 13 

525 m
3
, од чега око 3 615m

3
 из индустрије. 

     Пречишћавање индустријских отпадних вода и градске отпадне и 

фекалне воде се не врши. У реципијенту (река Јужна Морава) се  испушта  

непречишћена фекална и индустријска отпадна  вода што представља 

еколошки проблем. Проблем је изражен низводно од места улива градске 

канализације. Од стране Завода за јавно здравље  Врање узоркује се и прати 4 

пута годишње квалитет отпадних вода из градске канализације. 

Канализациона мрежа је стара и дотрајала и неодговарајућег профила због 

чега долази од чешћег загушења. Канализациона вода се испушта на три  

изливна  места и то:‖Доња Рашка‖, ―Доње Врање‖ и код „Железничког 

моста‖ према Ћуковцу.. 

     Домаћинства која нису прикључена на канализациону мрежу (око 1%) 

имају нужничке јаме са и без септичке јаме.  
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10.3. Чишћење насеља у Врању 

 

      О чишћењу града брине Јавно комунално предузеће "Комрад" из 

Врања. „Комрад― својим услугама опслужује око 13000 домаћинства од 

укупно 17000, колико има у Врању и Врањској Бањи. У Врању има 428 улица 

а у Врањској Бањи 23. Укупна површина улица је око 360000 м
2
. Поред улица 

чисти се и 8 тргова односно још 30000м
2
. Чишћењем је обухваћена 

индустрија града као и све јавне установе у Врању и Врањској Бањи. 

Годишње се из домаћинства изнесе око 53000 м
3
 смећа, са јавних површина 

око 17000 м
3
 и 35000 м

3
 смећа које потиче из индустрије. 

 

10.4. Предлог мера и заштита 

 

Једна од првих мера заштите је свакако смањење количине отпада у 

самим изворима. Како би се до овога дошло мора се повећати еколошка свест 

становништва. Такође, главни циљ је да се материјал уопште не појави као 

отпад да би се тако елеминисала потреба за његовим збрињавањем. Исто тако 

морају се повећати капацитети типских контејнера за рециклирање на ширем 

градском подручју, а потребно је у што краћем року сеоска насеља 

прикључити на јавне системе одлагања отпада. 

 

11. Формирање еколошке свести 

 У жељи да побољша сопствени квалитет живота човек је себично и 

немарно користио природне ресурсе, што је резултирало рушењем равнотеже 

у природи и стварањем низа проблема који, парадоксално, сада угрожавају 

квалитет живота за који се толико борио. У таквом амбијенту постало је јасно 

да антропоцентрични приступ природи мора бити замењен биоцентричним, 

односно да је културу неопходно схватити не као средство отуђења од 

природе, већ напротив, као средство приближавања њој. Формирање еколошке 
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културе се намеће као императив у превладавању потрошачког односа човека 

према природним ресурсима. Еколошка култура произилази из еколошког 

погледа на свет који се базира на еколошким знањима и критичком 

вредновању односа према животној средини.  

Формирање еколошке културе није ни мало лак задатак, поготово када имамо 

у виду да је у друштвеном понашању деценијама превладавао принцип односа 

према природи који је имао утилитарни карактер. Психологија, међу другим 

научним дисциплинама, покушава да нађе адекватан начин на који би се свест 

о проблемима екологије подигла на виши ниво. 

Област проучавања еколошке психологије односи се на испитивање узрока и 

начина манифестације међудејства људи и средине у којој живе. Неспорно је 

да физичка средина утиче на људска бића; амбијент у коме живимо и радимо 

може у великој мери да побољша или умањи квалитет живота. Исто тако, 

одређен амбијент у коме се тренутно налазимо може да утиче на наше стање и 

расположење; можемо осећати усхићење у шетњи улицама и трговима неког 

града, можемо бити релаксирани у шетњи шумом, или напети у препуном 

градском аутобусу. 

Са друге стране, иако постоји велики утицај физичке средине на човека, ништа 

мање последице нема ни утицај човека на средину у којој живи. Удео људског 

фактора у промени физичке средине је изузетно велики, како на 

индивидуалном, тако и на колективном плану. Сваки пут када упалимо ауто 

или узмемо пластичну кесу у продавници ми утичемо на животну околину.  

Главно питање које психологија поставља у овом контексту односи се на 

узроке еколошког понашања, шта је то што одређује како ће се људи односити 

према свом ужем или ширем животном станишту. Многа истраживања 

покушавала су да дају одговор на питања која се тичу повезаности ставова о 

средини и еколошког понашања људи. Осим тога, истраживачи су се бавили и 

чиниоцима који утичу на формирање и мењање еколошке свести, ставова и 

понашања људи као што су култура, социјализација, едукација и многи други. 

Истраживања из ове области, обзиром да се ради о примењеној науци, не 

спроводе се само у оквиру универзитетских институција, већ све више постају 
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саставни део пројеката различитих владиних организација као и невладиног 

сектора.  

У земљама Европске Уније и Америци последње две деценије влада 

интензивно интересовање за ове теме. Постоји велики број часописа који 

објављују научне радове посвећене овој теми, а владе различитих земаља 

улажу велике количине новца у истраживања и активности које се спроводе у 

сврху превазилажења или ублажавања еколошке кризе. Нажалост, у нашој 

земљи су дугогодишња криза, ратови, политичка и економска ситуација 

учинили да ови проблеми дуго остану по страни. Последњих неколико година 

приметан је пораст интересовања за ову област, иако су улагања још увек на 

веома ниском нивоу, у поређењу са земљама у Европи. Иако еколошки 

проблеми спадају у ону групу коју треба да решавају градске и државне 

власти, не треба занемарити улогу коју појединац има у читавом том систему. 

Свест појединца, свест о реалним опасностима и угрожености, како њега самог 

тако и свих осталих живих бића, и његово понашање јесу кључан фактор у 

мењању целокупне еколошке слике Србије.  

Подизање нивоа еколошке свести је први корак ка унапређењу стања животне 

средине и ка преко потребном одрживом развоју. 
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12. Заштићена природна добра у Пчињском 

округу 

Табела 17:Преглед заштићених природних добара на територији Пчињског округа 

Извор: Републички завод за заштиту природе, Регистар заштићених 

природних добара. 

Назив и врста 

заштићеног 

природног добра 

Општина и 

површина у 

ha 

Категорија 

Степен 

заштите и 

површина 

у ha 

Година 

заштите 

Законски 

основ и 

врста акта 

Резерват природе 

„Јарешник“ 

Босилеград 

3 ha 

Трећа 

категорија 

(значајно 

природно 

добро) 

I степен 

3 ha 
1961. 

Закон о заштити 

природе, Решење 

завода за заштиту 

природе 

Резерват природе 

„Кукавица“ 

Владичин 

Хан 78 ha 

Трећа 

категорија 

(значајно 

природно 

добро) 

I степен 

78 ha 
1980. 

Закон о заштити 

природе, Решење 

општине 

Долина реке 

Пчиње 

Бујановац 

2.485 ha 

Прва 

категорија 

од изузетног 

значаја 

II степен 

2.485 ha 

1996. 

2003. 

Закон о заштити 

природе, Уредба 

Владе 

Власина 

Црна Трава 

513 ha, 

Сурдулица 

12.228 ha, 

Укупно 

12.741 ha 

Прва 

категорија 

од изузетног 

значаја 

I степен- 

10 ha 

II степен – 

4.354 ha 

III степен- 

8.387 ha 

2006. 

Закон о заштити 

природе, Уредба 

Владе 

Стабло црног бора 

у Петковској 

махали села 

Црноштице, 

Босилеград 

Босилеград 

Трећа 

категорија 

(значајно 

природно 

добро) 

II степен 1961. 

Закон о заштити 

природе, Решење 

Завода за заштиту 

природе 



 

67 
 

 Резерват природе „Јарешник” је проглашен за строги резерват 

природе 1961. године, са укупном површином од 3 ha. Јарешник се налази на 

Дукат планини, 14 km јужно од Босилеграда. Локалитет је добио име по селу 

Јарешнику које се налази на супротној страни долине од борове шуме 

(Stoehilio-Pinetum pallasianae Greb.), због које је овај природни резерват 

проглашен заштићеним. Шума црног бора (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana 

(Arn.) Hay..), је једина у читавом Крајишту, како наводи Захариев (1918.) у то 

време бројала је око 2.500 стабала. Пре Захариева о њој је писао и Тошев 

(1902). Сама шумска састојина је на надморској висини од 1.275 до 1.350 m, а 

експонирана је југозападно. На Дукат планини постајала су појединачна стабла 

црног бора у околини села Црноштица. Ова подврста црног бора забележена 

још на Сувој планини, Влашкој планини, Ртњу, Ресави и у околлини Злота. 

Мозаичне састојине, овог ендемореликта у југоисточној Србији су доказ да је 

ова шума била, у прошлости, широко распрострањена у Источној Србији све 

до Кучајских планина и Бељанице. Управљање овим локалитетом додељено је 

ЈП „Србијашуме‖. 

 Резерват природе „Кукавица“ налази се на 15 km од Владичиног 

Хана. Заштићен је 1980. године на предлог Републичког завода за заштиту 

природе. Издвојена је и заштићена површина у статусу строгог резервата 

природе. Резерват се налази на планинском масиву Кукавице у јужној Србији у 

појасу монодоминантних букових шума. По површини од 78,18 ha представља 

највећи резерват чисте букове шуме прашумског карактера. Пружа се од 

главног гребена, који повезује централни део планине (у оквиру којег је и 

највиши врх Влајна са 1.442 m надморске висине) са врхом Јелова Глава (који 

се налази у североисточном делу) на западу, до корита Летовишке реке на 

истоку. Резерват је већим делом источне експозиције, са међуекспозицијама 

према североистоку, односно југоистоку. Представља очувану заједницу 

мезијске букве (Fagetum moesiacae serbicum Rud.) прашумског типа. 

 Долина реке Пчиње заштићена је 1996. године на површини 2.485 hа. 

За стараоца овог објекта одређено ЈП „Врело‖ Бујановац. Епитет предела 

изузетних природних одлика Пчиња заслужује из више разлога због: веома 

занимљиве конфигурације терена кроз које протиче, положаја и присуства 
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ретке флоре која јој даје значај и особину предела изузетних облика, као и 

реликтних полидоминантних шумских заједница које насељавају овој простор. 

Пчиња је гранична река чији се извори налазе у Србији а ушће у Македонији 

(Вардар). Горњи ток реке се налази на територији Србије, док средњи и доњи 

ток су натериторији Македоније. Док се у Србији пробија кроз силикатне масе 

Ђермана, Патарице, Широке планине, Козјака и Старца, дотле други пролази 

кроз кречњачке масиве побрђа испод Куманова, градећи изузетне облике са 

веома интересантном флором терцијарног порекла. Воде I категорије, теснаци, 

брзаци, стрме обале горњег тока реке Пчиње као и богата и специфична флора 

и вегетација дају овом пределу изузетну вредност. Флора долине реке Пчиње, 

представља мешавину флорних елемената континенталне Србије и 

медитеранске Македоније. Овде се срећу многе врсте којима је ово најјужнија 

или најсевернија граница распрострањена на Балканском полуострву. 

 Уредбом Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/06) 

подручје Власине је заштићено као предео изузетних одлика и категорисано 

као природно добро од изузетног значаја за Републику. Предео изузетних 

одлика "Власина" се налази највећим делом на територији општине 

Сурдулица, а мањим делом на територији општине Црна Трава. Границама 

природног добра у оквиру општине Сурдулица обухваћени су делови следећих 

катастарских општина: Власина Рид, Власина Округлица, Власина 

Стојковићева, Божица, Клисура, Драјинци и Грознатовци. Укупна површина 

предела је 12.740,90 ha, од чега је 12.228,10 ha на територији општине 

Сурдулица, а 512,80 ha се налази на територији општине Црна Трава. На 

заштићеном подручју успостављена су три режима заштите. Два велика 

тресетна плутајућа острва – Страторија и Дуги Дел, која су настала у моменту 

подизања нивоа воде у језеру (укупне површине 9,66 ha) су заштићена 

најстрожим режимом (I степен заштите). Режим другог степена заштите је 

установљен на 9 локалитета и зона, на укупној површини од 4.354,43 ha, што 

представља 34,18% укупно заштићене површине. Ради се о следећим зонама и 

локалитетима: Вртоп - Јелички рид (површине 1.787,81 ha); Мали Чемерник 

(hа површине 91,39); Велики Чемерник (површине 364,60 ha); Стевановски 

поток (површине 55,55 ha); Блато - Делнице - Братанов дел (површине 467,87 
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ha); полуострво Дуги Дел (површине 259,71 ha); Власинско језеро (површине 

1.214,98 ha); Клисура Вучје реке (површине 102,35 ha); Златна буква 

(површине 0,50 ha). Осим Златне букве сви наведени локалитети представљају 

станишта ретких и угрожених, пре свега, биљних врста. Власинско језеро, 

поред тога што је изузетан природни ресурс и централни туристички мотив у 

овом делу Србије представља станиште пре свега вредне ихтиофауне и ретке 

орнитофауне. Златна буква је редак дендролошки феномен, јединствен у нашој 

земљи. Власинско језеро је познато и по ретком природном феномену – 

пловећим тресетним острвима. Како су то станишта ретке флоре и вегетације 

сва се налазе под посебним режимом заштите. Власинско језеро је 

најпривлачнији и најпосећенији туристички центар југа Лежи на висоравни, 

чија је надморска висина 1260 м, у подножју планинских висова Чемерника, 

Варденика и Стрешера који се благо спуштају до обала језера. Један део 

Власинског платоа је пошумљен, док су други део пашњаци. Језеро је око 10 

км дугачко и 3 км широко и друго је по величини у Србији. Налази се на 

највећој надморској висини у Србији, на 1 211 м. Микроклиматске прилике 

Власинског језера омогућавају интензивно целогодишње искоришћавање. 

Температура воде на површини језера у сунчаним данима креће се од 21-23оЦ, 

што омогућава купање. Снежни покривач у овим крајевима задржава се од 

почетка децембра до краја марта, па су прелепе стазе за скијање права 

атракција за љубитеље зимских спортова. Примамљиви пејзажи, непрегледна 

шеталишта, богатство флоре и фауне, еколошки чиста, нетакнута природа са 

климом која посебно погодује здрављу, пружа непоновљив доживљај овог 

простора. Због свега овога Власинско језеро представља туристички бисер и 

атракцију југа Србије. У касним 40-тим годинама прошлог века, подручје је 

преграђено браном и изграђена је хидроелектрана. Једна од главних 

туристичких атракција језера су два велика тресетна плутајућа острва – 

Страторије и Дуги Дел, која су настала у моменту подизања нивоа воде у 

језеру. Од 2006. године подручје језера је заштићено као Предео изузетних 

одлика.
23

 

                                                           
23

 „Службени гласник Републике Србије‖, број 30 од 11. априла 2006 
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 Стабло црног бора у Петковској махали села Црноштице заштићено 

је као природни споменик 1961. године, решењем Завода за заштиту природе. 

Стабло се налази у општини Босилеград у селу Црноштице и представља 

споменик природе ботаничког карактера. 
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Закључак 

 На основу приказаних података у овом раду можемо доћи до закључка 

да је стање животне средине на територији општине Врање на 

задовољавајућем нивоу. Највећи загађивачи околине су саобраћај и 

индустрија. Највећи утицај на квалитет ваздуха имају и градске топлане и 

индивидуална ложишта, па се због тога концетрација чађи повећава зими, кад 

је грејна сезона. У појединим данима та концентрација прелази прописане 

вредности, Тај негативни утицај велике количине чађи у ваздуху ће се 

смањити ако се поштују мере за смањење негативних супстанци у ваздуху. 

Што се тиче остала два главна загађивача ваздуха SO2 и  NO2 , њихова 

концентрација у ваздуху не прелази прописане максималне и толерантне 

вредности. На основу тога се може закључити да је ваздух који удишу 

становници Врања готово незагађен.  

Постоји проблем са квалитетом воде Јужне Мораве, односно уливањем 

непречишћених отпадних вода директно у реку. Тај проблем ће бити решен к 

изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода чију изградњу ће 

финансирати немачка развојна банка. Такође је и решен проблем са 

водоснабдевањем града изградњом бране „Првонек―, тако да  нема несташица 

воде током сувих летњих месеци, што је раније био проблем. У току је и 

замена старих канализационих цеви новим, па ће проблем зачепљавања и 

изливања канализације услед великих падавина такође бити решен, па ће и 

квалитет вода на територији врањске општине бити на вишем нивоу.      

Проблеми буке у Врању су и даље актуелни, посебно у централним деловима 

града и око главних саобраћајница, нарочито у летњим месецима. Да би се овај 

проблем решио неопходно је спровести мере за заштиту и смањење буке. Што 

се одлагања отпада тиче, Врање се може похвалити савременом депонијом 

„Метерис―, првом еколошком депонијом у Србији.  У плану је проширење ове 

депоније па ће она постати регионална депонија, као и изградња рециклажног 

центра и станице за биогас.  

 На основу изнетих чињеница може се закључити да је по реализацији 

еколошких пројеката,  Врање један од  водећих градова у Републици Србији, 
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што говори о  континуираном подизању свести грађана, када је у питању 

област заштите животне средине.    
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