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Увод 

У овом раду биће обрађене теме које се односе на развој руралних подручја 

Лесковачке котлине, затим фактори који утичу на развој истих, као што су: број 

становника од 1948. до 2011. године, старосна, полна и образовна стурктура 

становништва за последња три пописа, као и активност пољопривредног становништва 

и употребу земљишта Лековачке котлине. 

Србија нема званичну дефиницију руралних подручја. Критеријуме које 

примењује Републички завод за статистику не укључује стандардне индикаторе 

руралности који се срећу у међународној пракси (густина насељености, број 

становника, учешће пољопривредног становништва), већ се руралним подручјима 

сматрају делови земље који су резидуал
1
 урбаних. Подела на градска (урбана) и остала 

је заснована на општинским одлукама којима се статус града додељује насељу које има 

урађен генерални урбанистички план. Такав приступ отежава статистичке анализе 

руралних подручја, стога се примењује измењена категоризација РЗС-а, док се не 

спроведе детаљна NUTS
2
 категоризација. Измењеном категоризацијом РЗС-а, руралне 

области су све територије насељених места осим 24 града
3
, који су тај статус добили 

према Закона о територијалној организацији Републике Србије, који је изгласан 28. 

децембра 2007. у Народној скупштини.  

Рурална подручја су специфичне и комплексне просторне, привредне и 

друштвене области које у већини земаља заузимају 70% националне територије и на 

којој живи до 50% становништва. Основна обележја руралног простора наше земље су: 

ретка насељеност, депопулација са изразитим трендом демографског изумирања, 

старост становништва, знатне дневне миграције непољопривредног и младог 

становништва, слаба саобраћајна и комунална инфраструктура, доминација 

пољопривреде итд. 

Развој неког подручја, то јест градског или сеоског насеља зависи од 

активности становништва. У руралним подручјима доминантна је пољопривреда. 

Веома битна за развој рурлног насеља јесте и позиција, то јест да ли се исто налази у 

близини града, да ли се налази у равници или у брдско-планинском простору. 

Насељеност Лесковачке котлине условљена је географским положајем, 

друштвено-економским развојем и кретањима и историјским условима. 

На промену броја становника лесковачке котлине највећи утицај имали су 

природно и механичко кретање становништва, то јест природни прираштај и миграције, 

услед којих долази до промена у полној, старосној, а самим тим и образовној 

структури. Депопулација као генерална појава на руралном простору је у корелацији са 

биолошким изумирањем и јаком емиграцијом становништва, као и са експанзијом 

привредних активности (ширење рударских копова, изградња хидроелектрана, итд.) и 

одређеним политичким догађањима. 

Такође су битни процеси индустријализација, урбанизација и деаграризација, 

који су довели до стварања миграционих кретања на релацији село-град ради 

школовања и посла. 

 

 

                                                           
1 Резидуал (енг. residual) остатак, преостатак; хем. талог 
2 NUTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) - Nomenklatura teritorijalnih  

jedinica za potrebe statistike 
3 Београд, Ваљево, Врање, Зајечар, Зрењанин, Јагодина, Крагујевац, Краљево,  Крушевац,  Лесковац,  Лозница,  Ниш,  

Нови Пазар,  Нови Сад,  Панчево,  Пожаревац, Приштина, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, 

Ужице, Чачак, Шабац. 
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1. Географски положај 

 
Лесковачка котлина се налази у субрегији Јужно Поморавље у ужем смислу, 

мезорегије Јужна Србија, Планинско-долинско-котлинске макрорегије. (Марковић, Ј., 

Павловић, М., 1995)  

Град Лесковац се налази у средњем и источном делу Лесковачке котлине, једне 

од највећих котлина у Србији, која лежи у средњем току Јужне Мораве, између Нишке 

на северу и Врањске котлине на југу. 

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

кристаластих шкриљаца, местимично просечених еруптивним стенама, Лесковац 

заузима централне и источне делове, и то оне најниже. На север се пружа до Брестовца, 

а на југу залази у Грделичку клисуру све до Џепа, који остаје изван територије града. 

На тај начин територија града обухвата готову целу долину Јужне Мораве од 

Курвинградског сужења на северу до Врањске котлине на југу, а осим долине Јужне 

Мораве њој припадају ниска побрђа старе језерске заравни у коју се ова долина усекла 

и доњи делински делови Моравиних источних изападних притока, Ветернице, 

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

Североисточна и источна граница је Бабичка гора, а на југу гребен Кукавице чини 

природну баријеру према општини Владичин Хан. Остале границе се пружају највећим 

делом дуж ниских развођа између Јужне Мораве и њених притока или између ових 

притока. Западна граница према општини Бојник води развођем између Јабланице и 

Пусте реке, које је ниско и веома проходно. Део западне границе која је одваја од 

општине Лебане, иде развођем између Ветернице и Горње Јабланице и сече басен Доње 

Јабланице на два једнака дела. Овде нема праве природне границе, пошто дуж 

Јабланице иде главни пут који представља главну саобраћајницу којом се одржавају 

везе Лесковца и Лебана. Источну граница према Заплању, води гребеном Бабичке горе. 

Напуштајући овај гребен граница даље продужава дуж развођа између Власине и Јужне 

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

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

томе, вештачка. Долина Власине представља главну саобраћајницу за област Доње и 

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

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

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

дугогодишњом границом Јабланичког и Пчињског округа и у западном делу води 

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

Репиште – Сушевје и затим наставља линијом Сушевје – Мрковица, која донекле прати 

развође између Џепске и Предејанске реке. Северна граница је широко отворена према 

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

Курвинградског сужења, него јужније до линије Кутлеш – Брестовац. 
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Карта 1: Територија града Лесковца 

 

Извор: Савић, О.,1969 

Овако ограничена територија Лесковца има неправилан облик. Издужена је 

правцем север – југ, али јој ширина није подједнака у свим деловима. Најужа је у 

средишњем делу на линији Власе – Ладовица, 14 km ваздушном линијом. Нешто је 

шира на северу, на линији Петрова гора – Ступница, 28 km ваздушном линијом. 

Највећу ширину има у јужном делу на линији Мелово – Ново Село, 37 km ваздушном 

линијом. 

Саобраћајни положај Лесковца је веома повољан управо због свог средишњег 

положаја у котлини и ка њему воде сви важнији и већи путеви са котлинског обода. 

Истовремено је и рељеф такав да се обод котлине , као и котлинске и речне терасе 

блаже или стрмије спуштају ка средишту котлине, односно долини Мораве. Због тога 

се и све важније саобраћајнице стичу у средишту котлине. Кроз средиште котлине, у 

правцу север – југ пролази долина Јужне Мораве, а такође овом удолином пролазе 

најважнија саобраћајна и железничка магистрала, која спаја Средњу и Југоисточну 

Европу. Полазећи од ове главне друмске магистрале на исток и запад, кроз котлину 

пролазе  важне саобраћајнице које воде ка Космету на запад и ка Бабушници, Црној 

Трави и Пироту на исток. Пут дуж Јабланице се преко развођа Туларске реке и Ситнице 

спушта у Косово Поље и спаја са Приштином. Друге важније саобраћајнице су у 

долинама Моравиних притока и то долином Пусте реке и Ветернице. Пусторечки друм 

избија у долину Јужне Мораве у северном делу котлине код Брестовца. Пут долином 

Ветернице се везује за моравску долину, а овај крај је у народу познат као Дубочица. 

Стари пут кроз Дубочицу и Пољаницу представљао је везу Лесковачке са Врањском 

котлином на југу и некада је био много значајнији за промет између ове две суседне 

котлине. 

Град Лековац захвата површину од 1.025 km
2
 и на тој површини се налази 144 

насеља, на свако насеље долази 7,11 km
2
. 

У територију града Лесковца улази неколико засебних целина које у народу, а 

и у научној литератури, носе посебне називе и одликују се посебним обележјима. Тако 

у састав територије града улази слив Ветернице, који се у народу назива Поречје, а за 

њега се везује средњовековни назив Дубочица. Друга предеона целина је Грделичка 

клисура. Иако један део клисуре захвата територија општине Владичин Хан, ипак је ово 

јасно издвојена природна целина. Трећу целину чини Поморавље или Лесковачка 

Морава коју сви не ограничавају сасвим јасно, јер границу одређују на основу етничког 
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обележја. Тако су у област Поморавља увршћене Доња Ветерница и Доња Јабланица, 

које иако етнички блиске Поморављу, представљају засебне географске целине. 

Лесковачко Поморавље обухвата насеља Лесковачког поља, односно алувијалне равни 

Јужне Мораве од Брестовца на северу до Грделичке клисуре на југу, и то насеља како 

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

клисуре и Лесковачког Поморавља, град обухвата и нека села Доње Јабланице, 

неколико насеља из слива Пусте Реке и Заплања на северу. (Савић, О., 1969) 
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2. Физичко-географска обележја 

2.1. Геолошки састав 

Геолошку подлогу чине 3 основне геолошке творевине. Геолошки најстарији 

су планински гребени Бабичке Горе, Крушевице и др. које чине обод Лесковачке 

котлине. Они су састављени од кристаластих шкриљаца и најчешће представљени 

гнајсом. На додиру ових стена са млађим плиоценским, које испуњавају највећи део 

котлине и прекривају све оне косе и развођа између речних токова, налазе се на мањем 

простору туфозне стене: у њима су заступљени старији кречњаци (код Копашнице) и 

млађи кречњаци (југозападни обод Крушевице код села Липовице). Они указују на 

раседе дуж којих се Лесковачка котлина спустила пре него што је у њој наступила 

језерска фаза и пре него што је почело таложење моћних језерских наслага, које су, на 

местима где су оголићене, достигле дебљину од 140 m. 
Слика 1: Геолошки профил Лесковачке котлине 

 

Извор: Милојевић, С., Лесковачка котлина и околина, 1924 

Плиоценске наслаге чине, према томе, други важан геолошки елеменат у овој 

области, јер су прекрили све косе и развођа између река до 350 m, а местимично се 

налазе и више, до висине некадашњих језерских подова усечених на обод котлине. Оне 

су представљене у подини сивим и белим глинама, па се на више смењују са њима 

банци кварцевитог песка, црвенкасте нешто песковитије глине и белог песка, који је 

богат лискунским и фелдспатским честицама. Овакав профил плиоценских седимената 

нешто се разликује у западном делу области где преко сивих и белих глина долазе 

слојеви белих и жућкастих пескова скоро до површине. (Милојевић, С., 1924) 

Међутим, најнижи делови котлине немају ових наслага. Реке које су формирале 

речне долине, најмлађе ерозивне облике у рељефу, однеле су већи део плиоценских 

језерских наслага. Својом ерозивном снагом реке су после повлачења језера однеле 

највећи део плиоценских наслага са језерских тераса и заравни, тако да се зараван 

одржала само у виду коса нагнутих ка средишту котлине, а између њих реке су 

изградиле своје простране долине, где нема ових наслага. У речним долинама су 

наталожене геолошки најмлађе алувијалне творевине, које су највлажније, најплодније 

и најпогодније за стварање плодног педолошког супстрата. У котлини такође има и 

лесних оаза. (Марковић-Марјановић, Ј., 1957) 

Каснијим геолошким истраживањима за потребе сачињавања Регионалног 

просторног плана општина Јужног Поморавља (2010) и Просторног плана града 

Лесковца (2011) дошло се до следећих констатација: 

У Лесковачкој котлини констатовани су комплекси метаморфних стена српско-

македонске масе и власинског комплекса, кредни седименти, као и творевине 

терцијарне и квартарне старости. Кристаласти шкриљци српско-македонске масе, 

изграђују ободне делове Лесковачке котлине, а стене власинског комплекса изграђују 

источне ободне делове котлине (Бабичка Гора и источни део Грделичке клисуре). 
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Објекти геонаслеђа на подручју Лесковачке котлине су: Грделичка клисура (објекат 

историјско-геолошког и стратиграфског наслеђа, старости мезозоик, профил горње 

креде), Вучје (петролошки објекат, типа магматске и метаморфне стене, са појавом 

магматизације код окцастих гнајсева) и Доњи Брестовац (петролошки објекат, типа 

магматске и метаморфне стене, са појавом окцастих и амигдалоидних гнајсева, као и са 

појавом екологита). 

Према геолошкој конструкцији и инжењерскогеолошким карактеристикама 

терена, на овом подручју издвојене су следеће инжењерско-геолошке јединице:  

1. валутице и шљункови проалувијалних наноса заступљени на ушћима свих 

токова овог подручја, због интензивног површинског распадања стена и великих 

количина вода повремених токова;  

2. шљункови и пескови алувијалних наноса заступљени дуж токова Јабланице, 

Јужне Мораве, Пусте реке и Ветернице;  

3. шљункови и пескови речних тераса заступљени дуж Јабланице, Ветернице и 

Пусте реке;  

4. пескови, шљункови, прашине и глине делувијално-пролувијалне, наталожени по 

ободу завршетка поточних долина, претежно глиновитог састава са нешто 

полузаобљене дробине, заступљене на падинама Добре Главе (Каштавар) и код 

Белановца;   

5. глине и дробина делувијалних наноса заступљени на свим долинским странама и 

то на деловима кристаластих шкриљаца;  

6. у оквиру делувијума на нeогеним подручјима заступљене су суглине и 

супескови,  док се на кристаластим шкриљцима стварају наслаге грубозрних 

пескова, па чак и шљункова;   

7. пескови, шљункови, глине, лапори, глинци, пешчари, конгломерати, врло 

хетерогени комплекс, у коме преовлађују глиновито-песковита, шљунковито-

песковита серија, појављује се у дну падина благо заобљених гребена које се 

простиру кроз лесковачко поље;  

8. лапорци, глинци, пешчари, конгломерати и кречњаци заступљени у пределима 

Барја, Грделице и Граова;  

9. дацито–андезити заступљени у мањим масама око Грделице и до сада нису 

посебно истраживани;  

10. гранитоидне стене заступљенe на Буковој глави;  

11. метаморфне шкриљаве стене, представљене хлорит-мусковитским, мусковит-

хлоритским, хлоритепидотским и албит-хлоритским шкриљцима, заступљени 

углавном у пределу Грделичке клисуре и Оштрозуба (Власински комплекс);   

12. гнајсеви, лептинолити, микашисти, амфиболски шкриљци, кварцити, мермери и 

др, припадају комплексу кристаластих шкриљаца српско–македонске масе. 

Стенска маса је локално механички оштећена и тектонски поремећена. На 

подручју плана заступљене су значајне појаве оловно-цинкане руде, лежишта опекарске 

сировине и гранита, као и позајмишта шљунка, песка и глине. (Просторни План 

Лесковца, 2011) 

2.2. Рељеф и рецентна ерозија 

У прејезерској фази у олигоцену на територији данашње Лесковачке котлине, 

постојала је само ерозивна површ. Грделичка површ, у којој је била удолина Грделичке 

клисуре, тектонски је предиспонирана. За време набирања у олигомиоцену родопска 

маса, у чијем склопу лежи Лесковачка котлина, испресецана је раседима, а неки њени 

делови су спуштени. Створене су Лесковачка потолина и још две оближње, Заплањска 

и Пољаничка. У плиоцену језеро испуњава све три котлине. Ниво овог језера достиже 



10 
 

максималну висину од 850 m, после чега почиње да се повлачи, остављајући 6 

језерских подова на планинском ободу од шкриљаца. Истовремено са повлачењем 

језера, реке, које су биле језерске отоке, почињу да се усецају и да поступно односе 

језерски материјал, да дисецирају језерске подове, тако да се њихови трагови данас 

могу наћи само на извесним местима где је одношење било слабије. 

Кад се језеро сасвим повукло остала је језерска зараван на којој је Морава 

почела да се усеца заједно са својим притокама. Оне су однеле оне дебеле наслаге 

плиоценских седимената (140 m) и изградиле подове Добре Главе, Рударску Чуку, под 

Сушице и др., чија су темена заравњена, а саме косе су поступно нагнуте ка средишту 

котлине и веома погодне за обраду. Морава и њене притоке су усекле своје долине у 

језерску зараван. Речне долине су најважнији елеменат данашњег рељефа. Оне су 

простране, широке, прекривене дебелим наслагама влажног алувијалног земљишта. 

Најкарактеристичнији облици рељефа су долине. Код већих река одликују се 

пространим равнима и блажим странама усеченим у подове заостале од језерске 

заравни, на којима се опажају речне терасе настале услед сукцесивног усецања река. 

Клисурасте, дубоке и стрмих страна су долине младих и кратких потока, нарочито оних 

који се сливају низ стране Грделичке клисуре. 

Други облик рељефа јесу косе од језерских наслага, заравњене на теменима и 

нагнуте према средишту котлине. Њихове бочне стране су дисециране потоцима. 

Највиши елеменат рељефа су ободни планински гребени на којима се такође 

налазе терасе и подови настали раом језера и река, као на пример Бабичка Гора. 

На југу, Грделичка клисура се у рељефу издваја од северних делова територије 

Лесковца својом високом површи и прегибима дуж стрмих клисурастих страна. 

Посебан значај она има и због својих просторних и висинских димензија. (Милојевић, 

С., 1924) 

Највећи део површине захвата раван Јужне Мораве, која се поступно спушта од 

југа према северу. На излазу из Грделичке клисуре, она има апсолутну висину од 243 

m, а код Брестовца, њена висина износи 203, односно 202 m. Раван је врло пространа и 

то нарочито на левој обали, док је десна обала сужена, јер Јужна Морава тече 

непосредно уз подножје Бабичке Горе. Раван Мораве је најшира на месту где у њу 

улазе речни токови Власине, Јабланице и Ветернице, око 15 km, идући ка северу се 

сужава и најужа је између Добре Главе и Бабичке Горе, свега 5 km, па се даље на север 

опет шири, јер ту у раван улази долина Пусте реке. 

Заравњени делови су и алувијалне равни Ветернице, Јабланице, Власине и 

Пусте реке и раван Јужне Мораве у Грделичкој клисури. Алувијална раван Доње 

Ветернице просечно је висине од 259 до 229 m, на југу је широка 0,5 до 2 km, а 

проширена је на линији Бунуша – Вучје 5,5 km. Раван Доње Јабланице, која се као и 

раван Ветернице, пружа од југозапада ка североистоку, опада у истом правцу од 256 на 

219 m апсолутне висине. Јужно од Залужња она је широка око 5 km. На северу је раван 

Пусте реке, која је доста широка и има благ пад од 220 m код Међе, на 205 m код 

Брестовца. Равница незнатног пространства је и раван Јужне Мораве у Грделичкој 

клисури. И њена висина опада од југа према северу, од 285 m код Џепа, на 254 m код 

Копашнице. Раван око Доње Власине се спушта благо од истока према западу и 

саставни је део моравске равни. На истоку је најужа, око 2 km, близу Власотинца, а у 

делу који територијално припада Лесковцу, на линији Конопница – Ладовица, знатно је 

шира, око 6 km. 

Побрђа чине косе и подови заостали од некадашњег језера на којима су усечене 

терасе данашњих река. Изнад њих се дижу планински гребени који су чинили обод 

језера. У североисточном делу је гребен Бабичке Горе са највишим врховима Терзина 

Горица 1022 m и Крива Бука 1057 m. Он се пружа од северозапада ка југоистоку, тако 
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да територији Лесковца припада његова западна падина. Ова падина се спушта доста 

стрмо од висине преко 1000 m до 700 m надморске висине. Тај њен део је пошумљен и 

без насеља. Насеља се јављају тек ниже, у делу који је блажи и који се спушта поступно 

од 700 m до 222 m, односно 202 m апсолутне висине (Градац, Злокућане). 

На западу територија Лесковца захвата под Добре Главе, део некадашње 

језерске заравни, који чини развође између Пусте реке и Јужне Мораве. Највиши његов 

гребен идући од севера према југу чине коте 347, 362, 412, 433 и 346 m. Стране овог 

пода се блаже спуштају према истоку и западу, према долинама Јужне Мораве и Пусте 

реке, и просечне су висине преко 300 m, а слабије су разужене потоцима. 

Јужни део територије града је знатно виши од северног, јер и реке текући од 

југа ка северу имају на југу више алувијалне равни. Осим тога, на југу се налазе високе 

и стрме стране Грделичке клисуре усечене у Грделичку површ високу од 950 до 1200 

m. По странама клисуре које су разуђене потоцима високих и стрмих долинских страна 

се опажају слабије или јаче изражени прегиби. 

У јужном делу се налазе и подови Сушице, Хисара и Рударске Чуке, који чине 

развођа између Јабланице и Ветернице, Ветернице и Јужне Мораве, а који су такође 

остатак некадашњег језерског басена. Просечна висина ових подова је 300 до 350 m, а 

њихова темена су углавном заравњена и благо се спуштају према средишту котлине. 

Изнад ових подова диже се гребен Кукавице. Њене шумовите стране достижу висину 

од 1441 m на Влајни, 1315 m на Вртешки и 1308 m на Фурништу. Северне падине 

Кукавице, које припадају територији града Лесковца, испресецане су безбројним 

потоцима који се уливају у Ветерницу на северу и Јужну Мораву на истоку. Међутим, 

насеља овде срећемо на висини испод 700 m.  

Највиши насељени део се налази на крајњем југозападу и захвата слив 

Ветернице. То је коса која чини развође између Ветернице и Јабланице и која се диже 

до 970 m изнад Оруглице (Девојкин Камен). И она је нагнута према северу, према 

централној језерској равни, то јест центру Лесковачке котлине. Спуштајући се од југа 

према северу, она достиже висину од 530 m на брду Висиште изнад села Игришта. 

Стране ове косе су испресецане потоцима који теку према југу и истоку, према 

Ветерници, и према северу, ка Јабланици. Само теме косе је заравњено и поступно се 

спушта према северу, док су јој падине стрме и испресецане клисурастим долинама. 

(Милојевић, С., 1924) 

Ове старе облике рељефа савремени ерозивни процеси разарају и стварају нове. 

Процес денудације помоћу својих агенаса, температуре и падавина заобљава и снижава 

постојеће облике и нарочито јако делује у вишим деловима. 

Рецентна ерозија речних токова, нарочито Јужне Мораве је други веома битан 

чинилац. Својом снагом, нарочито у доба јесењих и пролећних падавина, и честим 

померањем корита, Морава стално односи плодно земљиште, с једне стране, а таложи 

неплодне шљунковите спрудове на супротној обали, где не удара матица. Сличне 

појаве, мада слабије изражене, јер је у питању мања водена снага, види се око Власине, 

Јабланице, Ветернице и Пусте реке. Поред тога што стално подривају обале и односе 

плодну земљу, ове реке се врло често изливају, нарочито у јесен и пролеће. При 

повратку воде у корито на обали остаје доста речног муља и стварају се нове плавине. 

Савремени ерозивни процеси нарочито су карактеристични и веома јако 

изражени у Грделичкој клисури. Велика енергија рељефа, веома стрме стране, одређени 

режим падавина, као и недостатак биљног покривача који су људи уништили
4
, утиче да 

                                                           
4
 Бечким конгресом 1891. године, Србији су припојени Врањски, Топлички, Пиротски и Нишки округ. 

Нову, јужну границу, Турско отоманско царство је обележило сечом шуме у великом обиму у пределу 

Грделичке клисуре. Због тога је наступила јака ерозија. Она ни до данас није обуздана. (Петровић, Д., 

Манојловић, П., 2003) 
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се овде јавља веома изразита и веома интензивна ерозија земљишта што изазива честа 

одроњавања, нарочито тамо где су стрме стране Грделичке клисуре засечене усецима за 

путеве и пругу. Низ стрме стране сруче се за време кишних периода веома снажне 

бујице, које носе огромне камене блокове до долине Јужне Мораве и истовремено 

усецају јаружасте долине, као што су на пример бујице на десној страни Грделичке 

клисуре. Бујице могу да донесу у клисуру огромне количине материјала или да се 

огромни блокови одроне и обурвају на пут. Услед обурвавања био је прекинут 

саобраћај пуних 14 дана 1948. године. (Јовичић, Ж., 1960) 

Иако Грделичка клисура представља најизразитије ерозионо подручје у 

Лесковачкој котлини, она није једино такво подручје. Релативно кратко одстојање од 

врха Бабичке Горе до јужноморавске долине, као и знатна енергија рељефа створила је 

на њеним падинама више вододерина, јаруга, кроз које теку бујице у доба пролећних и 

јесењих киша које носе огромне количине материјала, шљунка и камена са Бабичке 

Горе. Пример за то су вододерине јужно од села Дрћевац, затим долине потока Буков 

Дол и потока Попов Дол код села Црковнице. (Крстић, О., 1961) 

Савремени ерозивни процеси, као и облици који они стварају, делују у 

негативном смислу на привредни развој ове области, а нарочито на њену 

пољопривреду. До овог долази тако што се под дејством бујица и клижења разоравају 

уравњене терасе и места плодног хумусног земљишта бивају оголићена до камене 

подлоге. На тај начин се смањују обрадиве површине. Осим пољопривреде, они делују 

негативно и на развој саобраћаја.  

 

2.3. Климатска обележја 

Једину познату климатску рејонизацију на нивоу Србије дао је Ракићевић, Т. 

(1980), који је на територији Србије издвојио три климатске области: континенталну, 

умерено-континенталну и измењено-средоземну. У склопу сваке климатске области, 

издвојене су посебне јединице нижег ранга, односно подобласти. 

Прва климатска област означена као А, обухвата Војводину и Перипанонски  

обод, Поморавље и источну Србију до Нишаве. Ова област, углавном, има одлике 

континенталне климе. Највећи део подобласти А-1-а, обухвата терене Војводине и 

Перипанонског обода (са ниским острвским планинама и побрђем), као и део тока 

Јужне Мораве, односно Лесковачку котлину. Климатска подобласт А-1-б, обухвата 

долину Тимока од Књажевца до Неготина и Кладова. 

Климатска подобласт А-2-а обухвата планине јужно од Ваљева (Соколске 

планине, Повлен, Маљен, Сувобор) и планине јужног дела Шумадије (Рудник, 

Котленик и Гледићке планине). Климатска подобласт А-2-б обухвата зону млађих 

веначних планина, почев од Ђердапа на северу до Нишке котлине на југу, док 

климатска подобласт А-2-в обухвата Сврљишке планине и Стару планину. Према Т. 

Ракићевићу (1980) просечно трајање снежног покривача у високим деловима овог 

рејона износи преко 200 дана. 

Друга климатска област, означена као Б, обухвата простор од границе са 

Македонијом и Бугарском на истоку и југоистоку до границе са Босном и 

Херцеговином и Црном Гором на западу. На северу је ограничена долином Западне 

Мораве и Нишаве, а на југозападу са климатском области В. Планински масиви,  

најчешће покривени густом шумом, рашчлањени су многобројним речним долинама и 

котлинама, тако да се релативно често смењују различити видови климата. Ради се о  

целинама које обухватају десетине и стотине квадратних километара, па као такве 

представљају значајан фактор формирања климатских обележја. Највећи део области Б 
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припада умерено-континенталној клими. У склопу ове области, као подобласти посебно 

су издвојени Пештерска висораван (Б-3-а) и Косово (Б-3-б). 

Трећа климатска област В, приближно се поклапа са регионално-географском  

границом између Косова и Метохије. У овој области посебно је издвојена Метохијска 

котлина (В-1-а), док су као посебне територијалне јединице означене планина Шара (В-

2-а) и Проклетије (В-2-б). (Брашанац-Босанац, Љ., 2013) 

 

Карта 2: Климатске области Србије 

 

Извор: Брашанац-Босанац, Љ., 2013 

Као што је већ речено, град Лесковац се налази у средишњем делу лесковачке 

котлине, која припада субрегији Јужно Поморавље у ужем смислу. Клима Јужног 

Поморавља је умерено-континентална са јачим утицајем панонске климе са севера, 

односно егејске климе са југа. Котлине овог краја се одликују топлим и сувим летом и 

хладном зимом и имају карактеристике жупне климе. (Марковић, Ј., 1967) 

Средња годишња температура ваздуха на подручју града износи 11,6°C,  

најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 2°C, најтоплији је јули са 

средњом дневном температуром од 22°C а годишња амплитуда износи 22,3°C. Просек 

падавина за Лесковац је 630 mm, Грделицу 795 mm, Предејане 811 mm, Црковницу 744 

mm, Вучје 764 mm и  Кукавицу 934 mm. Максимална годишња количина падавина у 

Лесковцу је 917 mm, а минимална 470 mm, у Предејану максимална 1043 mm, а  

минимална 596 mm, у Кукавици максимална 1126 mm, а минимална 764 mm. 

Доминантни ветрови на овом подручју су западни и северни, док је највећа средња 

брзина северног и југозападног ветра 3,2 m/s,  југозападног 3,8 и северног 3,4 m/s у 

Предејану, а на Кукавици југозападног са 3,8 и западног са 3,6 m/s. (Просторни План 

Лесковца, 2011) 

2.4. Хидрографска обележја 

Хидрографска мрежа Лесковачке котлине је веома развијена. Главна река је 

Јужна Морава која постаје од две реке: Биначке Мораве и Прешевске Моравице. Оне 
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се састају код Бујановца. Обе изворне реке теку са падина Скопске Црне Горе. До 

Владичиног Хана Јужна Морава тече Врањском котлином, а потом улази у Грделичку 

клисуру. Она је дугачка 30 km, а дубока до 350 m. Напуштајући клисуру, Јужна Морава 

улази у Лесковачко Поље и тече по њему у дужини од 48 km. Код Челопека Јужна 

Морава пробија један мали и кратки теснац и улази у Нишку котлину. По њој она тече 

25 km. Код села Суповца улази у Алексиначко поље и напушта га код Ђуниса, после 60 

km тока. Од Ђуниса низводно у дужини од 20 km, Јужна Морава се пробија кроз 

Сталаћку клисуру и испод ње се састаје са Западном Моравом на 129 m надморске 

висине. 

На целом свом току од 246 km, између ставе са Западном Моравом и 

Бујановца, просечан пад Јужне Мораве износи 1,07‰. Угорњем току је дубока 0,7 до 1 

m а у доњем току 1,5 до 2 m. Ширина јој је у горњем току 50 m, а у доњем 70 до 100 m. 

Корито јој је чврсто и каменито, те је до Грделичке клисуре свуда газна, а одатле па до 

Сталаћа само на неким местима. 

Јужна Морава је дугачка река, али је водом сразмерно сиромашна. На њен слив 

падне годишње просечно 710 mm атмосферских талога, или 11,45 милијарди m
3
 воде, 

од којих Јужном Моравом отекне 3,62 милијарди m
3
, а 7,83 милијарди m

3
, или две 

трећине падавина, испари. Сваке секунде протиче Јужном Моравом код Ристовца 12,45, 

код Владичиног Хана 16,7, код Курвинграда 64,5, поред Алексинца 106, и најзад на 

ушћу 114,8 m
3
 воде. 

Јужна Морава располаже са 103.000 kW хидроенергије. При ниским 

водостајима та количина се смањује на само 17.240 kW, а цео њен слив тада располаже 

са 75.220 kW. За искоришћавање хидроенергије долази у обзир само акумулација 

Власинског Језера. 

Најзначајније притоке Јужне Мораве у лесковачкој котлини су: Ветерница, 

Јабланица и Пуста Река (леве), односно Власина (десна). (Дукић, Д., 1952) 

Ветерница постаје од Језерског и Манастирског потока, који се састају на 

надморској висини од 673 m. С југа на север тече дужином од 73 km. Површина слива  

Ветернице износи 515 km
2
, коефицијент развоја тока 1,41, укупна дужина свих токова у 

сливу 542 km, а просечна густина речне мреже 1.052 m/km
2
. Од изворишта Језерског 

потока до ушћа Ветернице у Јужну Мораву пад корита је 908 m, што наглашава њен 

бујични карактер. Просечан годишњи протицај Ветернице код Лесковца је 4,8 m
3
/s, али 

су разлике између месечних, годишњих и вишегодишњих протицаја велике. Апсолутно 

максимални протицај који је забележен 14. јуна 1948. године и тада је сваке секунде 

протицало 238 m
3
 воде. Насупрот томе познато је да је у летњим месецима 1952. и 1968. 

године корито Ветернице код Лесковца било потпуно суво. Такво је стање наметало 

потребу изградње вештачких језера. (Станковић, С., 2005) 

Од бројних планинских потока и речица које утичу у Ветерницу, посебну 

пажњу привлачи река Вучјанка. Она настаје од Големе и Мале Реке на 686 m надморске 

висине. Када се воде ове две реке споје, снага реке постаје већа, а корито постаје све 

дубље. Испод села Збежишта и Дубрава, корито Вучјанке добија кањонски облик, са 

околним странама високим 300 m. На почетку кањона, вода је мањом браном ухваћена 

у мањи канал који је дуг неколико стотина метара. На крају канала, вода улази у 

металну цев дугу 150 m и воду одводи до лопатица агрегата хидроелектране начињене 

на дну речног корита, одмах изнад Дев-казана. Та хидроелектрана на Вучјанки 

саграђена 1903. године, једна је од најстаријих хидроелектрана у Србији. (Јовановић, Ј., 

1973)  

Јабланица настаје од Големо-Бањске и Туларске реке. Дугачка је 84,5 km, а 

слив јој обухвата 895 km
2
. До Лебана тече кроз уску и до 200 m дубоку долину, која се 

местимично шири и до 500 m. 3 km испод Лебана улази у Лесковачко поље и тече кроз 
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њега у дужини од 48 km. При ушћу је широка 25 m, а дубока 0,5 до 1 m. Може се 

прегазити на скоро сваком месту. Сваке секунде Јабланица даје Јужној Морави 6,4 m
3
 

воде. При најнижим водостајима она располаже са око 1.150 kW хидроенергије. Од тога 

се користио 210 kW за погон 30 млинова и ваљалица сукна. (Дукић, Д., 1952) 

Пуста Река је кратка лева притока Јужне Мораве. Дугачка је 48 km. Протиче 

кроз пространу долину и на целом току јако вијуга. Узодно од Бојника прима своју, 

Коњувачку, леву и Каменичку, десну притоку.  Њено ушће у Јужну Мораву је сасвим 

блиско ушћу Топлице. Река водом пуни Брестовачко језеро које се налази 10 km 

западно од Бојника. Оно је популарна летња дестинација погодна за кампинг туризам и 

погодна за спровођење бројних активности у руралном амбијенту, док оближње село 

Брестовац пружа могућности руралног смештаја. (Регионална стратегија руралног 

развоја, 2012) 

Власина истиче из некадашњег Власинског Блата које лежи на 1.195 m 

надморске висине. Дугачка је 70 km. Слив јој обухвата 1.050 km
2
. На слив Власине 

падне годишње просечно 810 mm атмосферских талога. Од те количине отекне у Јужну 

Мораву 50%, односно просечно сваке секунде 13,5 m
3
 воде. Богата водом и са падом 

који износи 960 m, Власина, чак и при малој води, располаже са најмање 7.920 kW 

хидроенергије. За погон једне хидроцентрале, 36 некадашњих млинова и једне 

ваљалица сукна, користила се снага од 420,25 kW. (Дукић, Д., 1952) 

Од осталих хидрографских објеката важно је поменути језеро Барје. Језеро 

Барје названо је тако по селу Барје у близини којег је подигнута брана. Она припада 

насутим објектима и висока је 74 m. Налази се 30 km узводно од Лесковца. Језерска 

вода је акумулирана у делу долине Ветернице познате под називом Клисура. Низводно 

од Големог Села све до улаза у Лесковачку котлину, код села Вина, Ветерница тече 

дубоком клисурастом долином чије се стране местимично спуштају у речно корито. 

Клисура је горостасна, па је народ овом делу долине дао назив Клисура. Због тога је 

језеро живописно и има ситно разужену обалску линију. Укупна зепремина воде је 47 

милиона m
3
. Поред тога што обезбеђује воду за потребе Лесковца, ово језеро 

задржавањем поплавних таласа штити 1.700 ha земљишта од поплава и служи за 

наводњавање 8.400 ha земљишта. 

Савремена истраживања показују да у води језера Барје нема кадмијума, олова, 

никла и живе, те се уз уобичајену обраду користи за пиће. Вода и муљ се редовно 

контролишу. Узорци се узимају како са површине, тако и из дубљих делова басена. 

Утврђено је да у језерској води нема антропогених органских супстанци које потичу од 

нафте. (Станковић, С., 2005) 

2.5. Педолошки поркивач 

Шкриљци и језерски седименти који чине подлогу су погодни за распадање и 

одношење и то доводи до сталног одношења растреситог тла, односно сталног 

оголићавања камените стеновите подлоге. С друге стране, климатске прилике и 

недостатак шумског покривача довео је до неравномерног речног режима, а као 

последица тога јављају се сталне поплаве, пресушивање река и појава бујица. У таквим 

условима, са виших делова, се стално спира растресити покривач, а понекад, зависно од 

јачине бујица, сносе се одозго и читави блокови. У долинама јављају се други процеси: 

стално преталожавање растреситог покривача око река, које га односе са једне обале, а 

на другој таложе шљунковите, неплодне спрудове. У таквим природним условима нема 

довољно растреситог покривача повољног за оранице и ратарство. На вишим, стрмијим 

деловима тло је не само деградирано и незнатне дебљине, него веома изложено 

спирању, те је врло често однето, а стеновита подлога оголићена. Најбоља земљишта 

леже у алувијалним равнима река, то јест захватају Поморавље Јужне Мораве од 
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Грделичке клисуре до Курвинградске сутеске, а обухватају и доње токове Моравиних 

притока. Иако и овде нема појава деградације, ипак је она сва јача на вишим деловима, 

тако да се најјача деградација јавља на стрмим падинама Грделичке клисуре. (Савић, 

О., 1969) 

Највеће комплексе земљишта на овој територији захватају плодна тла 

алувијално-делувијалних акумилација. Како поред плодног и влажног барског и 

муљевитог земљишта, радом река овде настају често и неплодни шљунковити спрудови 

као други производ сталног меандрирања токова, иако се ова земљишта могу сматрати 

најплоднијим и најпогоднијих за развијање ратарства. Ова земљишта захватају, 

углавном, алувијалне равни долине Пусте Реке, Јабланице, Ветернице, Власине и Јужне 

Мораве од Грделичке клисуре на север. И у самој клисури у равни Мораве се налазе као 

основни типови земљишта, смоница, смоница у огајњачавању и алувијум и делувијум. 

Овај појас алувијално-делувијалних земљишта и смоница најужи је у северном делу, 

јер су тамо сужени ртовима Добре Главе и Бабичке Горе, на чијим је падинама 

другачији покривач, као и у Грделичкој клисури, где је раван Јужне Мораве знатно ужа, 

него у северним деловима. Највеће пространство ове плодне земље имају у непосредној 

околини Лесковца, где се стичу доњи токови Власине, Јабланице и Ветернице. 

Знатно пространство заузима и појас гајњача. Она се, углавно, налазе на 

источној страни котлине, нападинама Бабичке Горе и Крушевице, на северном ободу 

Грделичке клисуре нагнутом према доњој Власини, на Рударској Чуки, као и на нижим 

падинама Кукавице. Гајњача доминира на брдском земљишту средње висине, али се и 

ту већ наилази на еродирана скелетоидна замљишта, као на терену Грделичке клисуре. 

Западна страна котлине је јаче деградирана, јер су ту, на развођима између 

Пусте Реке и Јабланице, као и Јабланице и Ветернице, углавном однете раније језерске 

наслаге и створени подзоли. Мањи комплекс земљишта подзоластог типа налази се и на 

падинама Бабичке Горе у њеном средишњем делу, на местима где су однете језерске 

наслаге које су њене падине делимично прекривале. 

Највиши делови Кукавице, Грделичке клисуре и Оруглице, су истовремено и 

најнеплоднији делови. Ту је плодни растресити покривач врло често изложен јаком 

спирању, а понекад и сасвим однет, те се углавном наилази на скелетна и скелетоидна 

оподзољена земљишта. Ближе одређујући ова земљишта на територији Грделичке 

клисуре и Кукавице утвђено је да се на овим највишим деловима налази смеђе шумско, 

еродирано скелетоидно земљиште и планинска црница, мада местимично има и 

подзола. (Крстић, О., 1961) 

На крају, у погледу растреситог површинског покривача, на територији 

Лесковачке котлине могу се издвојити три основна реона. Раван река, где је тло настало 

на подлози језерских и алувијалних наслага, те је по саставу најпогодније (алувијум, 

делувијум и смонице), најплодније и најмање деградирано. Околина Оруглице, 

Кукавице и Грделичке клисуре, где је тло настало на подлози кристаластих шкриљаца, 

веома је деградирано, лако подложно спирању и стога често однето, а по саставу 

најнеплодније. Ту су распрострањена скелетна, скелетоидна оподзољена земљишта. 

Трећи реон, који се налази између ова претходна два и углавном обухвата језерске и 

речне терасе и подове и источни обод котлине (где се као подлога јављају језерске 

наслаге које још нису однете и понегде кристаласти шкриљци), налазе се гајњаче и 

подзоласта земљишта. 

2.6. Биљни и животињски свет 

Једна од карактеристика и вредности Лесковачке котлине, као руралне области, 

јесте очувана природа. Богатство биодиверзитета овог краја је узроковано 

специфичним микроклиматским условима, који настају кроз комплексно међудејство 
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специфичних геолошких, орографских, хидролошких појава и антропогених и других 

историјских и еколошких фактора. Од посебног значаја за биолошку разноврсност овог 

краја је и њен геодиверзитет, преко клисура, кањона, специфичних речних долина, који 

су потенцијални и доказани центри ендемизма и реликтости у Републици Србији. 

Флора и фауна су велики економски потенцијали овог простора, како у погледу 

туристичких, тако и у погледу развијања свести о очувању и заштити животне средине. 

Поред ових користи треба имати у виду да и поред дуге историје флористичких 

истраживања на овој територији (прво је спровео оснивач српске ботанике Јосиф 

Панчић крајем 19. века), још увек није ни близу потпуног утврђивања огромног 

потенцијала лековитих и ароматичних врста. Подручје обода Лесковачке котлине је 

богато ловном дивљачи, срнећа дивљач, дивља свиња, вук, зец, јаребица, фазан, лисица, 

куна...итд. 

Заједно са својим сарадницима, Јосиф Панчић је нашао на Оштрозубу 

терцијарни ендемореликт ловорвишњу – зеленичје (Prunus laurocerasus). Више од сто 

година ова биљка заокупља пажњу ботаничара из читавог света (јер је иста пронађена у 

Бугарској и на још 2-3 локалитета). 

Велика пространства ободног дела котлине су под храстовим и буковим 

шумама. Између појаса букових и храстових шума, заступљене су чисте састојине 

храста китњка које се пружају до 1150 метара надморске висине. 

Према подацима Завода за заштиту природе Републике Србије, на територији 

Лесковачке котлине се налазе следеће категорије заштићених подручја: 

- Резерват природе и строги резерват природе: Строги резерват природе „Качер 

– Зеленичје“ (Оштрозуб – Црна Трава - Лесковац); 

- Споменик природе: Богојевачки брест запис (село Богојевце, Лесковац), стабло 

тополе у Губеревцу, стабло оскоруше у Сејаници (Лесковац), Кутлешки храст 

запис (село Кутлеш, Лесковац); 

- Природни простор око непокретног културног добра: Шумски комплекси око 

манастира Св. Јована и Св. Богородице (села Црковница и Јашуња, Лесковац); 

- Посебно је заштићено око 100 врста животиња и 25 биљних врста са статусом 

природних реткости. (Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и 

Пчињског округа, 2012) 
 

Слика 2: Зеленичје 

 

Извор: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Prunus_laurocerasus_fruit.jpg 
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3. Друштвено-географска обележја 

3.1. Трагови насељености и развој града 

Лесковачку котлину прати дуга и континуелна насељеност због плодне земље, 

климатских услова и рељефа, што потврђују бројна археолошка налазишта.  

3.1.1. Млађе камено доба (неолит) 

У Лесковачкој регији до данас нису констатовани налази из старијег (палеолит) 

и средњег каменог доба (мезолит), али је евидентиран већи број локалитета из млађег 

каменог доба (неолита). 

Под неолитом се подразумева период праисторије у коме се развија 

пољопривреда,  посуде се израђују од печене земље, а алатке се, осим од окресаног 

камена, израђују и од глачаног камена. 

То раздобље завршава се појавом бакра, односно његовом производњом и 

употребом у свакодневном животу.  

Неолитски период на централном Балкану дели се на старији, средњи и млађи. 

Према најновијим истраживањима и анализама старости налаза методом C
14

 

(радиоугљеникова метода) почетак старчевачке културе датује се у другу половину VII 

миленијума пре н.е., а почетак винчанске културе приближно у половину VI 

миленијума пре н.е. Позне фазе старчевачке културе, којима припадају насеља из 

средњег неолита у Лесковачкој регији, у овом случају могле би се датовати у прву 

половину VI миленијума пре н.е. У старијем неолиту егзистира протостарчевачка 

култура, у средњем неолиту старчевачка, док у млађем неолиту овај простор 

насељавају носиоци винчанске културе. 

У Лесковачкој регији евидентирано је 49 локалитета из неолита. На 33 

локалитета установљен је неолитски слој који припада само винчанској култури, док је 

на четири локалитета евидентиран слој чији налази припадају искључиво старчевачкој 

култури. Међутим, евидентирано је 10 двослојних неолитских локалитета, односно 

локалитета који садрже слојеве и винчанске културе и старчевачке културе. 

 

Слика 3: Чекмин, локалитет непознат, старчевачка култура 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

Локалитети равничарског типа који припадају старчевачкој култури смештени 

су, претежно, на гредама или обалама већих река у Лесковачком пољу (локалитети: 

Извориште и Састанци у Бобишту; затим Састанци, Селиште и Шеварике у Чекмину;  

Црквиште у Липовици; Севдин гроб у Грајевцу и Селиште у Винарцу), или, у мањем 

броју у Пустој Реци (Црквиште у Брестовцу) или на благо заталасаним источним  

падинама Радана (Кућиште у Сакицолу и Царичин град и Крушкар у Штулцу). 
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На узвишењима, на обалама Јужне Мораве, смештени су локалитети Прогон-

чука у Малој Грабовници, Градац у Злокућану и Шљивче у Живкову. 

Под млађим неолитом подразумева се само старији  период  винчанске  

културе, односно  Винча - Тордош период, док се тзв. градачка фаза винчанске културе, 

као и Винча - Плочник период опредељују у рани енеолит. 

 

Слика 4: Злокућане, Градац, млађи неолит, винчанска култура 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

У Лесковачкој регији евидентирана су 33 локалитета који припадају млађем 

неолиту, односно старијем периоду винчанске културе. Од укупног броја тих 

локалитета, седам локалитета је градинског типа (пет припада искључиво винчанској 

култури, док су два двослојна, односно припадају старчевачкој и винчанској култури), а 

23 локалитета је равничарског типа (14 винчанских локалитета и девет двослојних, који 

припадају и старчевачкој и винчанској култури). Градински локалитети махом су 

лоцирани у Лесковачком пољу, на обалама притока Јужне Мораве, у близини њиховог 

ушћа (Градац  у Злокућану, Врања нога у Горњем Губеревцу, Прогон-чука у Малој 

Грабовници).  Смештени су на узвишењима у средњем и јужном делу Лесковачког 

поља, која доминирају околином и са којих се могу пратити кретања становништва у 

већем делу те  регије. 

3.1.2. Бакарно доба (енеолит) 

Бакарно доба је период праисторије у коме је човек овладао металургијом 

бакра, а  бакром је замењено дрво, кост, камен и други материјали који су до тада 

коришћени за израду оружја, оруђа и накита.  

У Србији се енеолит (бакарно  доба) може поделити на три хронолошка 

периода: рани или старији, средњи или развијени и позни или млађи енеолит. 

Установљено је да рани енеолит Лесковачке регије чине две културне групе: 

тзв. градачка фаза винчанске културе, која би се могла назвати и протоенеолитском 

културом и Бубањ - Хум I културна група. 

У Лесковачкој регији евидентирана су укупно 24 локалитета из енеолитског 

периода: 18  припада раном енеолиту, односно тзв. градачкој фази винчанске културе 

(седам локалитета) и Бубањ - Хум I културној групи (11 локалитета). 

Локалитети тзв. градачке фазе винчанске културе градинског типа смештени су 

на доминантним узвишењима на обалама Јужне Мораве (Прогон-чука у Малој 

Грабовници и Градац у Злокућану), док се локалитети равничарског типа налазе на 

косама на ободу  Јабланичке долине или на обалама Јабланице (Међа у Подримцу и 

Селиште у Чекмину). 

Културној групи Бубањ - Хум I припадају три градинска насеља, смештена у 

Лесковачком пољу, на обалама Јужне Мораве и осам равничарских насеља, од којих су  

три лоцирана у Лесковачком пољу, док се остала насеља налазе у Јабланичкој области  

(локалитети Окућница Б. Ивковића у Рујковцу и Фабрика шприцева у Газдару), 
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Лесковачком Поречју (локалитет Поток у Лалинцу) и Власинској области (локалитети 

Иза хотела „Грозд“ и Водоводлука у Власотинцу). 

 

Слика 5: Злокућане, Градац, рани енеолит, Бубањ - Хум 1 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

Према стилско-типолошким особинама керамичких посуда из Злокућана, 

Мрштана, затим керамике из Поморавља (Дреновац, Супска), са локалитета у Врањско-

бујановачкој котлини (Врање, Клиновац) и Косова (Горње Гадимље) може се 

закључити да су тзв. градачка фаза и културна група Бубањ - Хум I културно сродне и 

хронолошки  блиске. 

Налази из развијеног, односно средњег енеолита у овој регији припадају 

културним групама Баден и Костолац. Средњем  енеолиту припадају четири 

локалитета. Са једног локалитета потичу искључиво налази који припадају баденској 

културној групи  (локалитет Селиште у Братмиловцу), док налази са остала три 

локалитета припадају и баденској и костолачкој културној групи (Извор и Састанци у 

Бобишту и Дачки рид - Ортачки рид у Доњој Слатини). Један локалитет је градинског 

типа, смештен у Лесковачком пољу, на обали Јужне Мораве (Дачки рид - Ортачки рид 

у Доњој Слатини), док су остала три локалитета равничарског типа, а лоцирани су на 

гредама, односно косама на обали Јужне Мораве. 

 

 

Слика 6: Бобиште, Саставци, средњи енеолит 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

У Лесковачкој регији евидентирано је шест локалитета који припадају позном 

енеолиту,  односно културној групи Бубањ - Хум II. Три локалитета су лоцирана на 

доминантним  узвишењима на обалама Јужне Мораве, док је једини локалитет 

равничарског типа смештен на тераси Јужне Мораве, надомак Лесковца. За разлику од 

претходног периода, у позном енеолиту преовлађују градинска насеља, која указују на 

несигурна и немирна времена. 
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Слика 7: Лозане, Биљурски рид, бакарна секира, позни енеолит 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

 

3.1.3. Бронзано доба 

Бронзано доба је период у развоју људске заједнице када човек производи и 

користи се предметима од бронзе. Пре употребе праве, калајеве бронзе, неке заједнице 

на централном Балкану (носиоци Глина културе у Румунији, носиоци Коцофени 

културе у Румунији и Бугарској и др.) додавале су бакру арсен, чиме су се 

побољшавала технолошка својства предмета. 

Из раног бронзаног доба у Лесковачкој регији констатована су два налазишта: 

Плужевина у Јарсенову и Састанци у Бобишту. Прво налазиште је градинског типа, а 

смештено је на обронцима Бабичке горе, док је друго налазиште лоцирано на тераси 

Јужне Мораве источно од Лесковца. 

 

Слика 8: Лесковац, Хисар, бакарна секира, рано бронзано доба 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

Локалитети из средњег бронзаног доба у Лесковачкој регији су: Састанци у 

Бобишту, Падина у Братмиловцу и Гробље ново у Каштавару. Сви локалитети су 

равничарског типа, а смештени су у Лесковачком пољу, на пространим терасама Јужне 

Мораве, односно Јабланице (Гробље ново у Каштавару). Диспозиција и топографија 

локалитета указују на релативно миран живот у средње бронзано доба у том делу 

басена Јужне Мораве. 

 

Слика 9: Каштавар, Гробље Ново, средње бронзано доба 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 
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У Лесковачкој регији постоји 28 локалитета из позног бронзаног доба. Седам 

локалитета градинског типа смештено је на доминантним узвишењима на ободу 

Лесковачког поља, док се градински локалитет Скобаљић град налази у планинској 

области јужно од Поречја, на алтернативном комуникационом правцу према Врањско-

бујановачкој котлини. Четрнаест насеља равничарског типа налазе се у Лесковачком 

пољу, али и у долинама Јабланице, Власине и Ветернице. Чини се да је у том периоду, 

после дужег временског интервала од краја винчанске културе, поново насељен већи 

део Лесковачке регије. 

 

Слика 10: Тогочевце, Пржине, касно бронзано доба 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

 

3.1.4. Гвоздено доба 

Под гвозденим добом подразумева се праисторијски период у коме гвожђе 

почиње да се користи за израду оружја, оруђа, накита и осталих предмета. За израду 

гвоздених предмета потребна је много виша температура топљења руде гвожђа него 

што је захтевала руда бакра, али је већа и разноврснија експлоатација рудних 

богатстава. То подстиче развој привредних средишта, као и развој занатства и трговине, 

чиме су иницирана шира популациона кретања, а међусобна комуникација и размена 

добара у том периоду знатно су интезивније него раније. 

Гвоздено доба је према Милутину Гарашанину подељено на гвоздено доба I, II, 

III и IV. 

У Лесковачкој регији евидентирана су 24 локалитета из гвозденог доба I. 

Једанаест локалитета је равничарског типа, а три локалитета подигнута су на 

доминантним узвишењима на ободу Лесковачког поља (Хисар у Лесковцу, Прогон-

чука у Малој Грабовници и Куманлук у Горњем Губеревцу), један локалитет налази се 

у Јабланичкој области (Реџов вис у Тулару), а један локалитет лоциран је на Бабичкој 

гори (Пусто семче у Семчу). 

 

Слика 11: Мала Грабовница, Прогон-чука, гвоздено доба I 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 
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Из гвозденог доба II, односно старијег, или развијеног гвозденог доба, како се 

тај период у литератури другачије назива, из Лесковачке регије потиче пет локалитета: 

два су равничарског типа, два су градинског типа, док је један локалитет непознат 

(Конопница), те му се топографија не може одредити. Равничарског типа су локалитети 

Јеричиште у Липовици (Лесковачко поље) и Бублане у Маћедонцу (област Јабланица), 

док су локалитети градинског типа Кале у Грделици (јужна периферија Лесковачког 

поља, односно улаз у Грделичку клисуру са севера) и Градиште у Големој Њиви 

(западна падина Бабичке горе). 

Гвоздено доба III, које према M. Гарашанину обухвата раздобље од краја VI до 

краја IV века пре н.е., презентовано је у Лесковачкој регији са девет локалитета. Сви 

локалитети, осим локалитета Змијин камен у Сакицолу (област између Пусте Реке и 

Радан планине), евидентирани су у Лесковачком пољу. 

Гвоздено доба IV у Лесковачкој регији презентују локалитети који припадају  

хеленистичкој култури (локалитет Лусарије у Орашцу на западним обронцима 

Кршевице) и латенској култури. Латенска култура, према досадашњим налазима, 

заступљена је на простору југоисточне Србије од друге половине II века пре н.е. 

Локалитети из Лесковачке регије који припадају латенској култури јесу: Извор у 

Бобишту, Шеварике у Чекмину, Јеричиште у Липовици, Двориште школе у Великом 

Трњану и Градац у Злокућану. Сви су равничарског типа, осим локалитета Градац у 

Злокућану које је градинског типа и налази се на ободу Лесковачког поља. Три 

равничарска локалитета смештени су у Лесковачком пољу, док се један налази у 

Лесковачком поречју. 

 

 

Слика 12: Тодоровце, Ливаде, гвоздено доба II (лево) и Велико Трњане, двориште сеоске школе, гвоздено 

доба IV (десно) 

(Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

Налази латенске културе из Лесковачке регије истоветни су налазима који 

припадају келтском племену Скордиска из Подунавља и Поморавља, па је извесно да и 

ти налази припадају култури Скордиска. 

Материјални остаци Скордиска у басену Јужне Мораве, заправо, потврђују 

писане изворе који наводе да су се Скордисци крајем II и у I веку пре н.е. проширили 

до Илирских, Пеонских и Трачких планина и да су са те територије сталним 

пљачкашким походима угрожавали суседну римску провинцију Македонију. 

Пљачке и стална пустошења римске територије изазвали су бројне римске 

походе против њих. Занимљив је налаз републиканског денара Appuleiusa Saturniusa 

кованог 100.  године пре н.е., нађен у слоју горења, на локалитету Скобаљић град код 

Вучја, који потиче из времена сталних сукоба Келта и Римљана, али који, уз локалитет 

Двориште сеоске школе у Великом Трњану, указује на долину Ветернице као важан 

комуникациони правац у то време. 
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Из праисторијског периода евидентирано је у Лесковачкој регији укупно 106 

локалитета. Од укупног броја локалитета, највећи број припада млађем неолиту, 

односно винчанској култури (43 локалитета), затим брњичкој култури из позног 

бронзаног доба (18 локалитета) и старијем и млађем хоризонту гвозденог доба I (14 

локалитета, односно осам локалитета). Да се на том простору интензивно живело већ од 

средњег неолита потврђује 14 локалитета из тог периода, који припадају старчевачкој 

култури. Почетком раног енеолита, у време тзв. градачке фазе винчанске културе у 

Лесковачкој регији егзистира седам насеља, а у наредном периоду, који такође припада 

раном енеолиту, а обележила га је културна група Бубањ - Хум I, на овом простору 

налазило се 11 насеља. (Листа и карта археолошких налазишта у Прилогу) 

Значајан допринос познавању праисторијске археологије у Србији јесте 

податак да су у једном кратком историјском периоду и у Лесковачкој регији боравили 

Келти, односно Скордисци, што потврђују керамички налази карактеристични за 

латенску културу, евидентирани на неколико локалитета у Лесковачкој регији. 

Свакако један од најважнијих резултата истраживања налазишта у Лесковачкој 

регији, који је, такође потврђен истраживањем праисторијских локалитета у Врањској 

регији, јесте потврда да је у праисторији Грделичка клисура избегавана као 

комуникациони правац, а да су, уместо ње, коришћени алтернативни комуникациони 

правци долинама Јабланице и Ветернице. 

Лесковачка регија у праисторији била је под знатно јачим утицајем културних 

група са севера и истока него са југа и запада Балканског полуострва. Та регија била је 

веома погодна за живот у свим периодима праисторије, о чему сведочи велики број 

локалитета са богатом вертикалном стратиграфијом (локалитети у Чекмину, Бобишту, 

Братмиловцу, Горњем Губеревцу, Каштавару, затим локалитети Јеричиште у 

Липовици, Хисар у Лесковцу, Градац у Злокућану, Прогон-чука у Малој Грабовници и 

Дачки рид - Ортачки рид у Доњој Слатини). (Булатовић, А., Јовић, С., 2009) 

Све до појаве првих држава на овој територији су живела племана у својим 

племенским организацијама и обичајима. Кад су римљани заузели Лесковачку котлину 

и проширили своју територију, они су на овој територији затекли и покорили Дарданце, 

који су овде имали пуно робова. Два значајна момента која су вредна помена римске 

владавине овим просторима јесу: први, појава конопље коју су гајили Дарданци, и, 

други, подизање утврђења на Хисару, где је касније основано најважније насеље из 

којег ће израсти Лесковац, Дубочица.  

Словенске државе су се врло рано појавиле на територији Византије, тако да је 

и Лесковачка котлина рано ушла у састав немањићке државе. Стеван Немања, који је 

под своју власт држао Топлицу, Ибар и Расину, добија од цара Манојла и Дубочицу. 

(Ракић, Х., Ђорђевић, С., Соколовић, А., 1961) 

Касније, доласком Турака на Балканско полуострво и њиховим упадима на 

територију старе српске државе, Лесковац се често помиње у борбама. Први пут Турци 

заузимају Лесковац 1427. године, који бива ослобођен 1444, Сегединским миром, али 

опет пада под Турску власт и 1455. године улази у састав крушевачког санџаката. У 

XVIII веку у Лесковцу се налази средиште алаџа-хисарског пашалука, који се одржао 

све до 1833. године. Под Турском влашћу, биле су веома тешке прилике које су праћене 

честим бунама. Српском становништву овог краја је било све теже, па су зато све чешће 

биле жалбе истог, које приморавају Турке да им олакшају живот. Године 1860. дошло је 

до сељачког револуционарног покрета, а као последица тога прокламован је 

Лесковачки закон, којим би били регулисани односи између земљопоседника и сељака, 

али ове одредбе нису усвојене.  

Када је Лесковац коначно ослобођен, из периферних делова Лесковачке 

котлине се у град враћају људи који су, пре доласка Турака, побегли у више и 
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неприступачније пределе. То су области Горње Јабланице, Горње Ветернице и Горње 

Пусте реке. У ове области се паралелно са исељавањем Лесковчана, насељава шопско и 

становништво са динарида. 

Поред измена становништва, постоје три битна момента за даљи развој града: 

- Аграрна реформа - губе се спахилуци и господарлуци, а земља долази у руке 

сељака; 

- Стварање границе према Турској царевини 1878. године, када престаје надалеко 

чувена трговина конопљом; 

- Подизање железнице 1886. године, које је омогућило продирање нових 

културних новина са севера. (Димитријевић, С., 1951) 

Аграрна реформа, железница и појава првих индустријских постројења су 

покренули развој града. Догађаји након одласка Турака су узбуркали град и нанели му 

штету, су ратови крајем 19. и почетком 20. века, балкански и светски ратови. 

Заједничка последица ових ратова је пре свега опадање броја становника, после сваког 

од њих, уништавање шума, чије се последице осећају и данас. 

 

3.2. Становништво 

Развој становништва на територији Лесковачке котлине условљен је 

друштвено-економским кретањима, природним условима и историјским процесима. 

Лесковачка котлина је насељена, према археолошким истраживањима, још од 

друге половине VII и прве половине VI миленијума пре наше ере. У току свог дугог 

постојања, главна карактеристика становника котлине је мигрирање зарад бољег 

живота. 

Према Јовану Цвијићу, данашње становништво моравске долине потиче 

углавном од косовске струје, која се населила од Бујановца до Лесковца, од моравско-

вардарске струје која потиче из Македоније (Прилеп, Охрид, Битољ, Дебар) и од 

Дукађинске струје која је населила долину Јабланице и Пусте Реке. Након ослобођења 

од Турака, 1878. године и даље се наставља кретање становништва. Просторе Пусте 

Реке насељавају становници Црне Траве и Шопови са границе према Бугарској, у 

Јабланицу стижу динарски досељеници, а простор Бабичке Горе насељава мала оаза 

косовског становништва. 

Након ослобођења од Турака, па до 1961. године, у готово свим селима је 

забележен пораст броја становника, услед чега се увећао и значај ових руралних 

подручја. Нека сеоска насеља су увећала број становника 2-2,5 пута (Доње Синковце), 

нека 3-5 (Братмиловце, Горње Стопање), а нека чак и 9 пута (село Подримце). Код села 

која су ближа Лесковцу то повећање је износило 2 до 3 пута и то се објашњава тиме да 

ова насеља осим пољопривредне добијају и другу функцију, а увећање Подримца, које 

иако је удањеније од града, објашњава се већим досељавањем приликом премештања 

становништва пусторечког краја. О даљем развоју становништва биће речи у наредним 

поглављима, пре свега о броју становника и најзначајнијим структурама.                                

(Савић, О., 1969) 

3.2.1. Број становника 

Број становника, у основи, представља скуп људи који живи и ради на 

одређеном простору и који се током времена мења у квантитативном и квалитативном 

смислу. Ова демографска категорија првенствено посматра промене у укупном броју 

становника на одређеној територији (општина, округ, покрајина, регион) или насељу 

(село, приградско насеље, град), најчешће у одређеном временском периоду. Промена 
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броја становника назива се кретање становништва или укупно кретање становништва. 

(Кицошев, С., Голубовић, П., 2004) 
Табела 1: Упоредни приказ броја становника Лесковца од 1948. до 2011.године 

Насеље 
Брпј станпвника 

1948 1958 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Лескпвац 113158 121311 134250 147487 159001 161986 156252 144206 

градска 23537 27503 38564 50549 61632 67976 68826 65289 

пстала 89621 93808 95686 96938 97369 94010 87426 78917 

Извор: Републички завод за статистику 

Као што је раније у тексту већ речено, број становника Лесковачке котлине је 

био у сталном порасту, од ослобођења од Турака па све до 1961. године. Према новијим 

пописима Републичког завода за статистику тај тренд се наставља све до 1991. године. 

Већ након двадесет година, односно од 1991., преко пописа из 2002., па све до 2011. 

године број становника Лесковца је опао са 161.986 на 144.206, односно за 17.780. 

Сам град је наставио да се шири процесима индустријализације и урбанизације, 

и све масовнијих миграција на релацији село-град. У истом је пораст настављен све до 

2002. године, али већ 2011. године број становника у граду је пао са 68.826, колико је 

било 2002., на 65.289, 2011. године, односно за 3.537. Истовремено је промена броја 

становника у сеоским насељима имала другачији ток. У сеоским насељима се број 

становника увећавао до 1981. године, али је након тога почео да опада. Већ се следећим 

пописом, 1991. године, констатује пад броја становника за 3.359, а двадесет година 

касније, 2011., регистрован је укупан пад броја становника од 18.452. Разлози за овај 

негативан тренд је код сеоских насеља су исти они који су задужени за пораст броја 

становника у граду, а то су отварање фабрика, урбанизација, због школовања деце и 

младих, због посла итд. 

Нека сеоска насеља су на прагу свог постојања. У некима од њих је број 

становника опао за 70-99%, и то: 

- Бабичко: 77%, 1948. године имало 1626, а данас 357 становника; 

- Виље Коло: 96%, 1948. године имало 106, данас 4 становника; 

- Личин Дол: 70%, 1948. године имало 323, данас 97 становника; 

- Мрковица: 99,7%, 1948. године имало 277, данас 1 становника; 

- Ново Село: 97% , 1948. године имало 1137, данас 38 становника; 

- Падеж: 88%, 1948. године имало 213, данас 5 становника; 

- Црвен Брег: 96%, 1948. године имало 400, данас 13 становника. (Табела 1 у 

Прилогу) 

Разлог овога је географски положај ових села, удаљеност од града, слаба 

саобраћајна повезаност, нису прикључени у комуналну мрежу, имају проблема са 

електричном енергијом. 

Са друге стране постоје насеља која су некада имала статус села у ближој 

околини Лесковца, касније су, развојем и механичким кретањем становништва, постала 

приградска насеља, у којима је константан пораст броја становника у дужем 

временском периоду. Та насеља су у периоду од 1948. до 2011. године увећала 

становништо за: 

- Бобиште: 2.424 становника; 

- Братмиловце: 2.836 становника; 

- Винарце: 551 становника; 

- Горње Стопање: 1.332 становника; 

- Доње Синковце: 1.179 становника. (Табела 1 у Прилогу) 
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Интересантан је податак да је број становника, у времену између 2002. и 2011. 

године, у три сеоска насеља порастао, и то у селима Бадинце (за 9 ст.), Горње Синковце 

(за 73 ст.) и Петровац (за 38 ст.), а као разлог за ову појаву се сматра позитиван 

природни прираштај. (Табела 1 у Прилогу) 

Након НАТО бомбардовања и након проблема на Косову и Метохији (1999. 

године), у многим селима западног дела Лесковачке котлине бележи се пораст броја 

становника, што се објашњава насељавањем становништва са Космета. 

На основу претходног, можемо да закључимо да сеоска насеља, на периферији 

Лесковачке котлине, која губе своје становништво механичким кретањем становништва 

услед неповољних животних услова, носе епитет емиграционих, док села, или 

прецизније речено приградска насеља, имиграционих подручја. 

 

3.2.2. Структуре становништва 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

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

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

квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских 

структура становништва. Због тога структуре становништва првенствено представљају 

расподелу јединки унутар скупа, односно њихову учесталост према одређеним 

вредностима. 

Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања 

становништва, и директно утичу на њих, односно структуре становништва треба 

посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно последичним везама 

са динамиком (кретањем) становништва. (Кицошев, С., Голубовић, П., 2004) 

У пракси се користе многобројне поделе становништва према структурама. За 

потребе овог рада, сагледаћемо биолошку (пол и старост становништва), интелектуалну 

или образовну (писменост, ниво школске спреме) и економску (активност, делатност) 

структуру становништва и све промене које делују на развој руралних подручја. 

 

3.2.2.1 Полна и старосна структура 

Полна и старосна структура становништва су најважније и најизучаваније 

структуре становништва. Велика важност која из полно-старосне структуре произилази 

јесу кључни контигенти који су важни за биолошку репродукцију, формирање радне 

снаге и др. 

Полна структура представља квантитативан пропорцијални однос између 

мушког и женског становништва у укупној популацији. Старосна структура је једна од 

најважнијих демографских структура, чија је анализа основа за готово сва остала 

демографска проучавања. Фактори који утичу на промене у полној и старосној 

структури су  наталитет, морталитет, миграције и неке екстремне околности. До 

највећих поремећаја ових структура долази услед наступања екстремних околности: 

ратова, епидемија, привредних криза, природних катастрофа и др.  

Једна од првих и најчешће спомињаних типлогија старосне структуре је 

класификација Густава Сундбарга, његова класификација се заснива на подели укупног 

становништва на три контигента: деца (0-14), родитељи (15-49), прародитељи (50 и 

више година), и на основу тога исти разликује три типа старосн структуре: 

- Прогресивни (велики удео деце, високе стопе наталитета, ниске стопе 

морталитета); 
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- Стационарни (мањи удео деце, ниске и стабилне стопе наталитета и 

морталитета); 

- Регресивни (мали удео деце, што је резултат негативног природног прираштаја и 

депопулације природним путем). 

 

Постоји још једна врло слична класификација лица према старости: 

- Омладински контигент, лица стара до 14 година; 

- Радни контигент, лица стара између 15 и 64 година; 

- Старачки контигент, лица старија од 65 година. (Кицошев, С., Голубовић, П., 

2004) 
Табела 2 : Полна и старосна структура Лесковца 1991. година 

Насеље 
Укупнп, 
мушкп и 
женскп 

0-14 15-64 65 и више неппзнатп 

Лескпвац 

161986 31529 112585 17169 703 

80757 16105 56816 7497 339 

81229 15424 55769 9672 364 

градска 

67976 14907 47642 5274 153 

33124 7607 23166 2279 72 

34852 7300 24476 2995 81 

пстала 

94010 16622 64943 11895 550 

47633 8498 33650 5218 267 

46377 8124 31293 6677 283 

Извор: Републички завод за статистику 

Територију Лесковачке котлине, 1991. године насељавало је 161.986 

становника, више у руралним (94.010 ст.), него у урбаним (67.976 ст.) срединама. Оно 

што се да приметити и у руралним и у урбаним срединама јесте већи број мушкараца у 

становништву млађем од 14 година, а са друге стране већи број жена у становништву 

старијем од 65 година, а разлог тога је дужи животни век жена од мушкараца, услед 

дужег стажа мушкараца, њихов животни век је краћи. 
Табела 3: Полна и старосна структура Лесковца 2002. година 

Насеље 
Укупнп, 
мушкп и 
женскп 

0-14 15-64 
65 и 

више 
неппзнатп 

прпсечна 
старпст 

Лескпвац 

156252 25698 104241 26313 872 39,8 

77641 13378 52851 11412 393 38,7 

78611 12320 51390 14901 479 40,9 

градска 

68826 11625 48236 8965 382 38,0 

33548 6097 23533 3918 171 37,0 

35278 5528 24701 5047 211 38,9 

пстала 

87426 14073 56005 17348 490 41,2 

44093 7281 29318 7494 222 40,1 

43333 6792 26687 9854 268 42,4 

Извор: Републички завод за статистику 

У табели 3 се види да је број жена, у становништву старијем од 65 година, и 

даље већи од броја мушкараца, а као разлог је, с једне стране, дужи животни век жена, а 
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са друге стране политичке прилике кроз које је наша земља прошла у периоду 1990. до 

2000. године. Распад СФР Југославије и НАТО агресија 1999. године, оставиле су дубок 

траг у старосној и полној структури становништва Лесковачке котлине због бројних 

жртава у рату и  повећања броја оболелих људи од тешких болести услед стреса и 

погоршања животних услова. За само 11 година (период од 1991. до 2002. године), број 

становника, из старосне групе млађе од 14 година, се смањио за 5.831 становника, а 

број лица старијих од 65 година се повећао за 9.144 становника. Такође се увиђа да се 

број лица из руралних области смањује, а истовремено број истих у граду расте, због 

све лошијих услова живота на селу. Просечан животни век у руралним просторима 

износи 41,2 године, више код жена (42,4) него код мушкараца (40,1), што се објашњава 

све већим пресељавањем младог становништва из села у градове ради школовања, 

запослења, бољих услова живота уопште. 
Табела 4: Полна и старосна структура Лесковца 2011. година 

Насеље 
Укупнп, 
мушкп и 
женскп 

0-14 15-64 65 и више 
прпсечна 
старпст 

Лескпвац 

144206 21005 97806 25395 42,1 

71632 10823 49555 11254 43,1 

72574 10182 48251 14141 40,6 

градска 

65289 10020 45767 9502 40,6 

31616 5133 22390 4093 39,4 

33673 4887 23377 5409 41,8 

пстала 

78917 10985 52039 15893 43,3 

40016 5690 27165 7161 42,4 

38901 5295 24874 8732 44,2 

Извор: Републички завод за статистику 

Према подацима Републичког завода за статистику, се увиђа да број деце и 

даље опада, а да број старијих наставља да расте. Број лица млађих од 14 година је, за 

двадесет година, смањен за чак 10.524 становника, што се објашњава тешким условима 

за живот услед стања у којем се Лесковац налази. Бројна предузећа и фабрике, које су 

га кроз историју красиле и по којима је свету био познат, су услед неуспеле 

приватизације затворене. Људи су остали без посла, како градско, тако и рурално 

становништво које је мигрирало у град ради запослења. Немогућност зараде за основне 

животне намирнице доводи становнике до очаја, самим тим је оснивање породице 

постало тешко. Све је већи број породица са једним или ниједним дететом, што није 

довољно за просту репродукцију становништва. Број мушке живорођене деце је, у 

руралним срединама, у сва три пописа, већи од броја женског становништва, док је број 

женских лица, у контигенту лица старијих од 65 година, такође у сва три пописа, већи 

од броја мушкараца, због дужег животног века. Тежи услови рада и дужи радни стаж 

мушкараца доприноси већој смртности овог пола, па се због тога у патријархалним 

срединама већа пажња посвећује мушкој деци. Услед рађања нешто већег броја мушке 

деце, број мушкараца је већи у најмлађим генерацијама, да би се касније, у 

средовечном периоду, полна структура уједначила услед већег страдања мушкараца 

(ратови, несреће на послу и друго), а касније у старијим генерацијама долази до вишка 

женског становништва, услед веће просечне дужине живота код жена. Неуравнотежена 

полна структура може негативно да утиче на брачност (нупцијалитет) становништва, а 

тиме посредно на наталитет, природни прираштај. Такође нејједнак број жена и 
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мушкараца на одређеном подручју може довести до исељавања бројнијег пола у 

потрази за партнером. 

За сеоска насеља, 2011. године, просечна старост износи 43,3 година, код жена 

44,2, а код мушкараца 42,4 година. Повећање просечне старости у руралним срединама 

Лесковачке котлине објашњава се смањењем удела младог становништва. 

 

3.2.2.2. Образовна структура 

Образовна (интелектуална, односно школска) структура становништва 

представља важну карактеристику сваке популације. Најважнији показатељи образовне 

структуре су писменост и школска спрема. 
Табела 5: Образовна структура Лесковца 2002. година 

Н
ас

ељ
е укупнп, 

мушкп, 
женскп 

Б.Ш.П.5 Н.П.П.6 П.П.7 

Средое пбразпваое 
Више 

пб. 
Виспкп 

пб. Н
еп

п
з.

 

Свега Гимн.8 
Ср. Струч. Шк.9 Шк. За 

спец.10 < 4 гпд. 4 гпд. 

Л
ес

кп
ва

ц
 

130554 13220 23563 26958 48113 3334 14519 29885 375 4882 5636 8182 

64263 2412 11054 13493 26412 1375 10312 14399 326 2795 3406 4691 

66291 10808 12509 13465 21701 1959 4207 15486 49 2087 2230 3491 

гр
ад

ск
а 57201 2758 5356 10239 26129 2655 6280 16940 254 3611 4744 4364 

27451 570 1835 4470 13415 1075 4296 7817 227 2006 2802 2353 

29750 2188 3521 5769 12714 1580 1984 9123 27 1605 1947 2011 

п
ст

ал
а 73353 10462 18207 16719 21984 679 8239 12945 121 1271 892 3818 

36812 1842 9219 9023 12997 300 6016 6582 99 789 604 2338 

36541 8620 8988 7696 8987 379 2223 6363 22 482 288 1480 

Извор: Републички завод за статистику 

Према попису образовне структуре становништва 2002. године, у образовној 

структури се запажа да је број жена, на нижем ступњу образовања већи од броја 

мушкараца, а поготово у руралним срединама. Разлог тога је традиција и менталитет 

овдашњег становништва. Већа пажња се поклања мушкој деци него женској. У оквиру 

становништва са завршеном средњом школом, примећује се мањи број жена мањи од 

броја мушкараца, а то је због ране удаје и напуштања школовања.У табели се такође 

увиђа да је најбројније становништво са завршеном средњом школом и оно чини 36,8%, 

док становништво са завршеном основном школом чини 20,6%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Без школске спреме 
6 Непотпуно основно образовање 
7 Основно образовање 
8 Лица која су завршила гимназију 
9 Средње стручне школе у трајању, краћем од 4 године (<4 год.) и 4 године (4 год.) 
10 Специјализација после средњег образовања 
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Табела 6: Образовна структура Лесковца 2011. година 

Н
ас

ељ
е Укупнп, 

мушкп, 
женскп 

Б.Ш.П. Н.П.П. П.П. 

Средое пбразпваое 
Више 

пб. 
Виспкп 

пб. Н
еп

п
з.

 

Свега Гимн. 
Ср. струч. шк. Шк. за 

спец. < 4 гпд. 4 гпд. 

Л
ес

кп
ва

ц
 

123201 6095 17320 22696 61120 4042 27021 29308 569 6621 8681 733 

60809 955 6912 11449 33048 1677 16694 14148 529 3559 4558 328 

62392 5140 10408 11247 28072 2365 10507 15160 40 3062 4058 405 

гр
ад

ск
а 55269 1491 4092 7461 30465 3091 10231 16808 335 4743 6785 232 

26483 290 1260 3428 15396 1298 5936 7859 303 2441 3565 103 

28789 1201 2832 4033 15069 1793 4295 8949 32 2302 3220 129 

п
ст

ал
а 67932 4604 13228 15325 30655 951 16970 12500 234 1878 1831 501 

34326 665 5652 8021 17652 379 10758 6289 226 1118 993 225 

33606 3939 7576 7214 13003 572 6212 6211 8 760 838 276 

Извор: Републички завод за статистику 

Кад упоредимо податке из табеле за 2002. и 2011. годину увиђамо да је 2011. 

број лица без школске спреме и лица са непотпуним основном школом опао у односу 

на 2002. годину, а да је у истом периоду повећан број лица вишим и високим 

образовањем. 

Процес појаве нових занимања у директној је вези са образовањем 

становништва. Сваки техничко-технолошки развој нужно изискује повећање нивоа 

школске спреме људских ресурса (радне снаге). 

Људи са вишим степеном стручне спреме су далеко отворенији за усвајање 

нових информација из одређене области него лица са нижим степеном образовања или 

без школске спреме. 

 

3.3. Пољопривреда и пољопривредно становништво 

Пољопривреда представља врло битну делатност на територији Лесковачке 

котлине. 
Табела 7: Производња поврћа и воћа у Лесковачкој котлини 

прпизвпдоа 
ппврћа 

крпмпир парадајз паприка купус краставац кпрнишпн 

кпличина у t 28000 45000 22000 8000 4200 3500 

 

Извор: Програм развоја Лесковца 2009-2013 

 

 

 

 

прпизвпдоа 
впћа 

вишоа јагпда крушка шљива јабука трешоа малина купина бресква кајсија грпжђе 

кпличина у t 3500 2200 2000 8000 2500 450 1250 600 700 110 5000 
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Табела 8: Пољопривредно земљиште Лесковачке котлине 

  
ппвршина у 

ha 

Лескпвац 102500 

укупна ппљ. ппврш. 83680 

пранице и баште 39800 

впћоаци 4063 

ппвртоаци 6500 

пластеничка прпизвпдоа 717,6 
Извор: Програм развоја града Лесковца 2009-2013 

У табели 8 се види да су на територији Лесковачке котлине доминантне 

оранице и баште са 39.800 ha, односно 47,5%. 
Табела 9: Структура пољопривредног земљишта према поседовању 

  

Лескпвац, 
мушкарци 

и жене 

Удеп у 
укупнпм 

станпвн., у 
% 

Удеп у 
ппљпп. 

станпвн. 

станпвништвп 156252 100 / 

ппљппривреднп 
станпвништвп 

22242 14,23 100 

11223 7,18 50,46 

11019 7,05 49,54 

Ппљ. станпвн. 
са газдинствпм 

19670 12,59 88,44 

9882 6,32 44,43 

9788 6,26 44,01 

акт. ппљ. стан. 

акт. ппљ. стан. 
кпје пбавља 
занимаое 

15134 9,69 68,04 

8300 5,32 37,31 

6834 4,37 30,73 

индивид. 
ппљппр. 

14302 9,15 64,3 

7663 4,9 34,45 

6639 4,25 29,85 

издржаванп 
ппљ. стан. 

7108 4,55 31,96 

2923 1,87 13,14 

4185 2,68 18,82 
Извор: Републички завод за статистику 

Пољопривредно становништво је чинило, 2002. године, 22.242 становника, што 

је 14,2% од укупног броја становника, док активно пољопривредно становништво чини 

68,04% од укупног пољопривредног становништва. Ниско учешће жена у укупном и  

пољопривредном и активном пољопривредном становништву такође предочава један 

од параметра старења сеоског становништва, односно даљу тенденцију смањивања  

њиховог броја. Недовољна искоришћеност аграрних ресурса проистиче из неповољних 
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демографских токова у области пољопривреде и демотивисаности становништва за 

бављењем овом делатношћу. 
График 1: Величина поседа 

 

Извор: Програм развоја града Лесковца 2009-2013 

Пољопривредна производња је углавном традиционална. Ратарска производња 

представља једну од главних видова пољопривредне делатности ове области. Повољни 

услови, потребе и дуга традиција неки су од разлога значаја и раширености биљне 

производње. С друге стране, она је ограничена у обиму интезификације уситњеним 

поседом. Најзначајније и највише гајене културе су кукуруз, пшеница, детелина и 

луцерка. Добри услови постоје и за гајење јечма, ража, уљане репице, грашка, пасуља, 

кромпира. Повртарство се појављује као најважнији развојни потенцијал и то 

пластеничка производња повртарских култура. Воћарска производња се најчешће 

одвија у мешовитим засадима у екстензивном облику. Мањи проценат земљишта је под 

виноградима. Сточарство је најчешће екстензивно и бележи стални пад, иако постоје 

услови за развој поготову на већим висинама.(Ћирић, М., 2013) 

Величина поседа која је доминантна у Лесковачкој котлини је од 1 до 5 

хектара. Проблем малих парцела је повећање угара и запарложених
11

 ораница због 

неекономичне производње. На истим је немогуће изградити потребне мелиорационе 

системе. Таква газдинства немају реалне шансе у пољопривреди, па је неопходно или 

укрупњавање поседа или брза преоријентација делатности у непољопривредни сектор.  

Сточарска производња представља другу грану пољопривреде која се тесно 

наслања на биљну производњу. Зато је развој једним делом одређен производњом 

биомасе са природних трављака и сточне хране са ораница. Бројно кретање грла у 

појединим сточарским гранама било је различито. Неке гране потпуно су изгубиле на 

значају. Карактеристично за сточарство Лесковачке котлине је то да се број оваца 

знатно смањио, а број живине осетно се повећао (Шушић, В. 2000) 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Запарложених-запуштених, обраслих травом 
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4. Циљеви развоја руралних подручја Лесковачке котлине 

Основа развоја руралних подручја Лесковачке котлине су развој пољопривреде 

и сеоског туризма и демографских прилика, то јест демографски развој.  

Основни инструменти за развој пољопривреде и сеоских насеља су активности 

попут очувања природних ресурса, уређења пољопривредног земљишта, остваривања 

напретка и економске сигурности сеоских подручја, очувања традиционалних руралних 

вредности, уз заштиту и очување културно-историјског наслеђа и животне средине. 

Пољопривредна производња се не може одвијати независно, већ у интеграцији 

са прерађивачком индустријом, услужним организацијама, градећи агробизнис систем. 

Индустријски погони у руралним срединама имају  радно  интензивни  карактер  и  

запошљавају  углавном неквалификовану и женску радну снагу. Неопходно је да се 

такви погони ослањају на примарни сектор с циљем повећања дохотка и коришћења 

сировина. Могућа делатност тих индустријских погона би поред производње и прераде 

пољопривредних производа могла бити и пружање услуга у области сервисирања 

пољопривредне механизације.  

Заустављању неповољних миграционих кретања, реанимацији породичног 

газдинства и отварању нових радних места може допринети алтернативна 

пољопривредна производња  здравствено-безбедне хране, обнављање неких 

напуштених производњи попут козарства,  овчарства итд. Због рационализације 

коришћења потенцијала, пожељно је подстаћи умрежавање села на нивоу општине или 

региона, уз активно учешће државе и локалне заједнице. 

За почетак развоја руралног туризма неопходно је анимирати и едуковати 

локално становништво, израдити стратешке планове на локалном нивоу, формирати 

локалне радне групе или групе за развој. 

Приликом анимирања становништва неопходно је дати јасан приказ свих 

позитивних аспеката увођења туризма у локалну заједницу. Јасно се морају истаћи и 

ефекти и користи које би локална заједница могла имати, али се не сме заборавити ни 

приказ ефеката очувања и пласмана локалног културно-историјског наслеђа. Развој 

туризма у руралним подручјима се огледа и кроз стварање и дефинисање развојних 

планова који су базирани на валидним информацијама и прихваћени од локалног 

становништва. О развоју туризма се не може говорити уколико се не обезбеде средства 

код различитих фондова и државних органа. Улога државе би се огледала у 

кофинансирању развојних планова који се односе на побољшање инфраструктуре и 

основних услова живота, што је уједно и предуслов за развој руралног туризма. 

Предуслов за активирање руралних подручја је подизање квалитета живљења, следећим 

мерама: повећањем доступности, одговарајућим нивоом опремљености техничком 

инфраструктуром, обезбеђењем основних јавних служби, сервиса и услуга и 

преквалификацијом становништва. (Спалевић, А., 2009) 

Основни циљ демографског развоја је заустављање пада демографске 

виталности,  смањивање и заустављање негативних демографских токова, првенствено 

негативно природног прираштаја, неповољне старосне и квалификационе структуре и 

негативне стопе миграција на релацији село-град. 

Оперативни циљеви демографског развоја су: 

1. успоравање и заустављање негативних демографских процеса применом мера 

економске и социјалне политике; 

2. унапређење квалитета радне снаге и животних услова; 

3. смањење незапослености; 
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4. смањење емиграције млађег и високообразовног становништва, као и 

унапређење незадовољавајућег нивоа формалног образовања одраслих ради 

отварања могућности за запошљавање; 

5. подстицање рађања и повратак дела становништва које се, нарочито 90-тих 

година прошлог века, иселило са овог подручја и стимулисање насељавања 

младог и радноспособног становништва; 

6. равномернијни територијални размештај становништва у полицентричном 

систему насеља. (Просторни План града Лесковца 2011) 
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Закључак 

Највећу покретачку снагу у развоју неког простора представља становништво 

са свим структурама. Дерурализацијом и интензивном урбанизацијом, запостављене су 

функције и социјално-економско значење села. 

На основу анализе демографских карактеристика Лесковачке котлине и то 

промене броја становника од 1948. до 2011. године, полне и старосне структуре за 

1991., 2002. и 2011. годину, образовне структуре за 2002. и 2011. годину, уочено је да је 

знатно нарушен демографски потенцијал.  

Укупан број становника је у селима све мањи. Повећан је број становника из 

старијих старосних група док је број младог становништва све мањи, што значи да 

становништво у руралним, такође и у урбаним срединама све више залази у 

демографску старост, и уколико се не спроведу мере које ће учинити да се првенствено 

повећа број становника, а с тим у вези ће доћи до побољшања полне и старосне 

структуре, наставиће се даљи негативни тренд. 

Рурални простори нису адекватно опремљени саобраћајном и другом 

инфраструктуром. Као посебна ограничења у развоју села намећу се и нехигијенски 

услови становања, посебно у неразвијеним регионима, и слаба опремљеност мрежом 

јавних служби и комуналних сервиса. Да би се рурални простори развијали неопходно 

је постојање одговарајуће инфраструктуре: квалитетне мреже путева, водовода и 

канализације, електричне енергије, школских и здравствених центара, итд.  

Аграрни потенцијал Лесковачке котлине је, иако велики, недовољно 

искоришћен. Од 83.680ha, колико износи величина плодног пољопривредног 

земљишта, скоро половини, или 40.000ha, је под ораницама и баштама. Основни 

проблем чини уситњеност поседа. У укупном фонду доминирају мали поседи (1-5hа) 

који су узрок незадовољства становништва, који остварују мали доходак од истих. 

Држава је делимично помогла преко субвенција и кредита за куповину пластеника 

којима се извлачи максимум са ових малих парцела. 

Међутим, да би се до позитивних резултата дошло, неопходно је пробутити 

свест сеоског становништва и успоставити добру сарадњу државе и локалне 

самоуправе. 
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Прилог 

Табела 1: Упоредни преглед броја становника у Лесковцу од 1948. до 2011. године 

Насеље 
Брпј станпвника 

1948 1958 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Лескпвац 113158 121311 134250 147487 159001 161986 156252 144206 

градска 23537 27503 38564 50549 61632 67976 68826 65289 

пстала 89621 93808 95686 96938 97369 94010 87426 78917 

Бабичкп 1626 1623 1518 1258 971 734 515 357 

Бадинце 408 411 453 460 475 503 521 530 

Барје 957 972 869 703 623 467 372 247 

Беланпвце 611 643 709 631 627 704 600 505 

Бели Пптпк 493 546 590 623 662 646 629 568 

Бистрица 200 215 212 176 129 101 79 50 

Бпбиште 211 237 288 944 1466 1603 1782 2635 

Бпгпјевце 1469 1531 1485 1526 1592 1517 1571 1376 

Бпјишина 337 382 393 369 326 267 245 185 

Бпћевица 245 245 253 228 224 194 151 118 

Братмилпвце 649 719 1101 1990 2754 3364 3531 3482 

Брејанпвце 528 560 558 472 448 394 364 303 

Брестпвац 1687 1742 2003 2077 2140 2167 2086 2027 

Брза 956 1035 1115 1180 1239 1308 1211 1106 

Бричевље 278 282 254 292 245 233 241 196 

Букпва Глава 398 396 405 360 379 354 295 277 

Бунушки Чифлук 193 212 231 439 461 521 505 479 

Велика Биљаница 506 495 528 508 515 536 516 472 

Велика Грабпвница 1505 1563 1548 1609 1638 1570 1452 1279 

Велика Кппашница 698 733 754 820 866 861 676 653 

Велика Сејаница 680 699 758 750 722 760 791 696 

Великп Троане 954 1040 1027 1078 1126 1095 1013 916 

Виље Кплп 106 114 125 121 57 29 11 4 

Вина 435 471 440 392 335 283 232 193 

Винарце 2179 2247 2414 2796 3006 3186 3090 2730 

Власе 575 630 682 673 686 642 584 503 

Вучје 1784 1943 2680 3178 3318 3492 3258 2865 

Гагинце 484 537 500 380 310 202 132 87 

Гплема Оива 590 569 552 439 303 210 118 67 

Гприна 702 777 774 820 822 821 732 652 
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Гпроа Бунуша 562 617 672 627 658 632 633 541 

Гпроа Јајина 601 603 629 617 643 635 637 528 

Гпроа Купинпвица 392 401 400 354 311 250 189 141 

Гпроа Лпкпшница 302 296 260 234 216 165 134 105 

Гпроа Слатина 270 282 287 256 260 248 210 181 

Гпрое Крајинце 563 626 656 701 741 759 786 738 

Гпрое Синкпвце 345 367 361 358 404 433 454 445 

Гпрое Стппаое 507 548 651 1092 1407 1772 1756 1829 

Гпрое Троане 245 256 244 241 256 228 250 215 

Гпрои Бунибрпд 790 858 814 778 796 738 762 710 

Градашница 930 917 921 850 726 577 472 380 

Грајевце 690 719 685 614 586 484 404 374 

Грапвп 713 727 666 559 430 356 277 215 

Грданица 800 850 871 840 830 734 605 525 

Грделица(варпш) 840 1007 1488 1893 2204 2431 2383 2136 

Грделица(селп) 1000 978 1137 1255 1305 1228 1172 1058 

Губеревац 1914 1986 1979 1910 1986 1987 1875 1766 

Дедина Бара 631 642 690 716 869 809 802 794 

Дпбрптин 445 459 401 396 388 370 321 320 

Дпоа Бунуша 300 329 358 308 323 326 306 261 

Дпоа Јајина 739 800 897 1187 1264 1333 1338 1277 

Дпоа Купинпвица 227 246 271 241 186 142 97 46 

Дпоа Лпкпшница 1604 1576 1469 1374 1324 1144 1060 879 

Дпоа Слатина 213 277 283 273 273 300 300 225 

Дпое Бријаое 1526 1604 1639 1682 1673 1620 1487 1283 

Дпое Крајинце 636 717 721 698 807 817 764 733 

Дпое Синкпвце 377 388 574 920 1306 1502 1661 1556 

Дпое Стппаое 746 822 919 1045 1102 1201 1136 1105 

Дпое Троане 271 273 291 338 345 366 289 255 

Дпои Бунибрпд 755 748 745 739 696 678 644 553 

Драшкпвац 725 763 791 826 823 822 791 652 

Дрвпдеља 288 315 346 316 294 287 245 216 

Дрћевац 733 711 612 493 458 365 309 294 

Душанпвo 460 483 426 372 453 271 236 170 

Жабљане 437 467 575 658 747 769 724 572 

Живкпвп 808 876 832 832 802 760 669 620 

Жижавица 131 149 124 151 154 163 189 168 

Загужане 524 541 445 420 359 382 339 310 
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Залужое 590 598 584 581 556 531 482 422 

Злпкућане 274 303 298 270 260 254 217 192 

Злпћудпвп 199 207 236 242 259 260 271 252 

Зпљевп 368 395 401 406 378 350 259 225 

Игриште 562 599 549 475 411 353 292 258 

Јарсенпвп 914 951 870 769 598 470 428 338 

Јашуоа 839 886 820 773 697 613 514 400 

Јелашница 566 594 543 476 439 375 289 242 

Калуђерце 314 338 316 297 263 240 206 167 

Карађпрђевац 797 770 701 619 527 475 417 374 

Каштавар 238 253 222 174 119 113 68 50 

Кпвачева Бара 310 330 317 289 269 212 167 131 

Кпзаре 376 376 400 419 398 365 362 318 

Кпраћевац 190 185 196 174 186 203 192 172 

Крпејце 262 172 110 118 116 74 47 17 

Кукулпвце 275 296 291 306 307 296 298 290 

Кумаревп 571 611 669 759 860 843 825 799 

Кутлеш 690 752 780 772 779 781 651 560 

Лескпвац 20913 24553 34396 45478 56110 62053 63185 60288 

Липпвица 1328 1401 1448 1517 1474 1433 1287 1165 

Личин Дпл 323 319 281 273 244 198 139 97 

Мала Биљаница 201 214 220 203 222 206 207 187 

Мала Грабпвница 401 413 398 347 326 350 275 254 

Мала Кппашница 234 240 282 285 281 303 255 213 

Манпјлпвце 692 744 767 792 866 865 778 775 

Међа 762 871 914 989 1049 939 872 821 

Мелпвп 254 295 256 195 143 108 63 44 

Миланпвп 638 629 572 601 650 596 546 516 

Мирпшевце 1021 1061 1121 1150 1140 1126 1053 903 

Мркпвица 277 250 265 257 77 27 14 1 

Мрштане 1215 1307 1477 1439 1499 1489 1431 1332 

Навалин 974 967 922 956 939 925 898 826 

Накривао 1290 1326 1414 1526 1514 1462 1315 1159 

Несврта 204 236 251 241 218 177 128 48 

Нпвп Селп 1137 1043 1000 868 538 248 120 38 

Нпманица 245 271 268 273 277 311 317 287 

Прапвица(кпд Грде.) 1929 2113 2267 2289 2361 2165 2210 1944 

Прапвица(кпд 
Цркпв.) 504 509 453 421 305 224 152 89 
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Прашац 741 812 804 743 728 655 582 525 

Пруглица 796 925 899 675 407 283 173 111 

Падеж 213 216 223 223 177 117 58 25 

Паликућа 315 334 351 371 374 392 387 387 

Палпјце 551 475 458 446 526 512 484 453 

Петрпвац 116 124 124 133 139 132 108 146 

Печеоевце 1846 1981 2136 2088 2078 1930 1776 1500 

Пискуппвп 365 357 352 321 320 287 216 161 

Ппдримце 484 498 505 503 452 348 283 208 

Предејане(варпш) 469 625 853 857 1217 1434 1222 1088 

Предејане(селп) 631 528 540 616 508 456 491 405 

Пресечина 381 411 417 445 424 478 448 364 

Прибпј 866 868 821 765 733 693 642 548 

Равни Дел 209 218 232 226 128 101 78 73 

Радпоица 811 880 900 872 880 919 903 803 

Разгпјна 1297 1351 1269 1185 1144 1045 904 764 

Рајнп Ппљe 711 768 776 807 773 741 739 689 

Рударе 470 497 483 522 560 552 551 510 

Свирце 462 498 506 516 524 480 436 422 

Славујевце 538 601 573 540 532 484 431 394 

Слатина 588 682 680 674 720 677 639 479 

Смрдан 395 420 380 298 242 187 155 120 

Стрпјкпвце 1182 1204 1246 1325 1384 1409 1344 1233 

Ступница 1126 1082 1068 925 743 553 402 265 

Сушевље 376 401 354 338 342 264 228 136 

Тпдпрпвце 407 458 484 513 537 576 521 477 

Тулпвп 720 768 752 796 778 762 739 697 

Тупалпвце 311 334 379 411 375 439 380 321 

Турекпвац 1453 1591 1730 1783 1860 1804 1794 1493 

Црвени Брег 400 392 416 287 169 69 30 13 

Цркпвница 526 556 495 390 282 175 133 78 

Црцавац 328 335 321 279 245 202 141 99 

Чекмин 1171 1189 1229 1207 1169 1057 915 820 

Чифлук Разгпјнски 466 469 443 425 413 372 335 312 

Чукљеник 537 629 680 647 715 694 636 566 

Шаинпвац 220 222 224 244 275 256 216 210 

Шарлинце 790 881 921 958 950 944 854 774 

Шишинце 529 560 602 658 653 646 639 609 

Извор: Републички завод за статистику 
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64. Мала Грабовница, локалитет Прогон-чука, средњи неолит, млађи неолит, рани 

енеолит, гвоздено доба I, гвоздено доба III/IV  

65. Манојловце, локалитет Селиште 

66. Мијајлица, локалитет непознат, млађи неолит 

67. Миланово, локалитет Старо село, млађи неолит, рани енеолит 

68. Мирошевце, локалитет Селиште-салачина 

69. Мркоње, локалитет Томовина раван, гвоздено доба I 

70. Мрштане, локалитет Божја бара, млађи неолит 

71. Оране, локалитет Махала Власинци, гвоздено доба I 

72. Орашац, локалитет Лусарије, гвоздено доба III 

73. Печењевце, локалитет Десна обала Јужне Мораве, неолит 

74. Пертате, локалитет Селиште 

75. Подримце, локалитет Међа, рани енеолит 

76. Подримце, локалитет Широка орница, позно бронзано доба, гвоздено доба I 

77. Прибој, локалитет На камен, млађи неолит 

78. Придворица, локалитет Ашанке, позно бронзано доба 

79. Придворица, локалитет Језеро, рани енеолит 

80. Разгојна, локалитет Селиште 

81. Рударе, локалитет Рударски поток, позно бронзано доба 

82. Рударе, локалитет непознат, неолит, позно бронзано доба, гвоздено доба I/II  

83. Рујковац, локалитет У профилу излоканог пута, рани енеолит, позно бронзано доба 

84. Сакицол, локалитет Кућиште, средњи неолит 

85. Сакицол, локалитет Змијин камен, неолит, гвоздено доба III/IV 

86. Семче, локалитет Пусто семче, позни енеолит, гвоздено доба I 

87. Стројковце, локалитет Код воденице, млађи неолит, бронзано доба/гвоздено доба 

88. Стубла, локалитет Између школе и имања Горче Стојанова 

89. Штулац, локалитет Царичин град, средњи неолит, млађи неолит  
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90. Штулац, локалитет Код ћуприју, млађи неолит, бронзано доба/гвоздено доба  

91. Штулац, локалитет Крушкар, средњи неолит 

92. Штулац, локалитет Обориште, неолит 

93. Тодоровце, локалитет Ливаде, гвоздено доба II 

94. Тогочевце, локалитет Пржине, позно бронзано доба 

95. Туларе, локалитет Имање Стевић Радисава, позно бронзано доба 

96. Туларе, локалитет Реџов вис, млађи неолит, гвоздено доба I 

97. Велико Трњане, локалитет Двориште сеоске школе, гвоздено доба IV 

98. Винарце, локалитет Селиште, средњи неолит, млађи неолит 

99. Власотинце, Иза хотела „Грозд“, рани енеолит, гвоздено доба I 

100. Власотинце, локалитет Водоводлука, млађи неолит, рани енеолит, позно бронзано 

доба, гвоздено доба I  

101. Врапце, локалитет Окућница Михајла Јојића, позно бронзано доба 

102. Вучје, околина, млађи неолит, рани енеолит 

103. Збежиште, локалитет Скобаљић град, позно бронзано доба 

104. Злокућане, локалитет Голема њива 

105. Злокућане, локалитет Градац, средњи неолит, млађи неолит, рани енеолит, позни 

енеолит, позно бронзано доба, гвоздено доба IV  

106. Живково, локалитет Шљивче, средњи неолит, позно бронзано доба  (Извор: 

Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у Лесковачкој 

котлини, Археолошки институт, Београд, 2009) 

Карта 1: Археолошка налазишта у Лесковачкој котлини 

 

Извор: Булатовић, А., Јовић, С.: Лесковац, Културна стратиграфија праисторијских локалитета у 

Лесковачкој котлини, Археолошки институт, Београд, 2009 
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Захваљујем се свом ментору, породици и породицама Цветковић, 

Тасић и Стоиљковић 


