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1.УВОД 

 

Родопска Србија обухвата јужне и југоисточне делове Србије. Њој одговара 

слив Јужне Мораве, у којем се истичу три посебне целине. Првој одговара долина 

Јужне Мораве (Јужно Поморавље у ужем смислу), другој део слива Јужне Мораве на 

истоку (Власина и Крајиште) а трећој део слива Јужне Мораве на западу (Јабланица и 

Топлица). 

Јужно Поморавље у ужем смислу починње јужно од Бујановца, где се Биначка 

Мораваа са Прешевском Моравицом спајају у Јужну Мораву. Ова река тече углавном 

према северу, кроз композитну долину чије делове идући низводно представљају: 

Врањска котлина, Грделичка клисура, Лесковачка котлина, Печењевачко сужење, 

Брестовачка котлина, Курвинградско сужење, Нишка котлина, Мезграјско сужење, 

Алексиначка котлина и Сталаћка клисура којем се Јужно Поморавље завршава на 

северу. Поменуте котлине у основи су тектонска удубљења, која су речном ерозијом и 

денудацијом (нарочито у доњим деловима) проширене. Котлине су током неогена биле 

испуњене језерима која су међусобно комуницирала. Ишчезавањем језера на 

централној равни развио се ток Јужне Мораве. (Марковић Ј. 1966) 

Врањска котлина је пространа област око средњег тока Јужне Мораве углавном 

издужена од југозапада преме североистоку. На југоистоку је ограничена масивима 

планина Мотине, Бесне Кобиле и Варденика; на северозападу су планински масиви 

Карпине, Крстиловице, Облика; на североистоку затвара област масив Кукавице и 

Острозуб у којима је усечена Грделичка клисура, на југозападу нижи масиви Рујен, 

Самољица и сутеска Моравице, притоке Јужне Мораве 

Врањска котлина је неправилног облика са правцем пружања углавном од 

југозапада према североистолу. Простире се око реке Јужне Мораве и њених притока. 

Јужна Морава чини средишњи део Врањске Котлине. Ипак област десно од реке је 

већи од области лево од реке. Правац Врањске котлине се пружа са правцем пружања 

главне реке и њених притока 

Дужина Врањске котлине у правој линији од југозападу према североистоку 

износи 56 km. (линаја Црни Пањук 862 m надморске висине на југозападу  – врх Кула 

1624 m н.в на североистоку). Ширина у појединим деловима је неједнака. У 

североисточном делу на линији Кукавица—Варденик износи око 35 km. Усредишњем 

делу на линији Бојин Дел – врх Текија ширина износи око 30 km. Према југоистоку 

област се сужава: у том граничном делу ширина Врањске котлине износи 23 km. 

Највеће висине Врањске котлине налазе се у њеним југоисточним и 

североисточним граничним деловима: на Бесној Кобили, Варденику,Чемернику, 

Мотину, Крстиловици, Облику и Кукавици. Идући од ивичних делова према равни 

Јужне Мораве у средишњем делу котлине налазе се и најниже висине које се креће око 
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328 m. Разлике између највишег (врх на Бесној Кобили, 1922 m) и најнижег дела (ушће 

Врле у Јужну Мораву 328 m) износи 1594 m.  

Укупна површина Врањске котлине износи око 1200 km2 и спада у ред  највећих 

котлина у Србији. 

Рад описује ток географских промена на простору Врањске котлине, како 

промена природно-географских одлика, тако и друштвено-географских одлика кроз 

другу половину XX века и почетак XXI века.  

 Први део рада описује географски положај, границе  и величину Врањске 

котлине. 

 Други део описује физичко- географске одлике: геолошки састав, рељеф, 

килу, педолошке карактеристике и биљни животињски свет. 

 Трећи део описује друштвено-геограске одлике: становништво, привреду 

насеља. Код ових олдика акценат је бачен на град Врање као највеће 

насеље, а и на значајна места као што су Владичин Хан, Сурдулица и 

Бујановац.  
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

 

Територија Врањске котлине смештена је у близини српско-бугарске границе на 

истоку, српско-македонске границе на југу, границзе са аутономном покрајином 

Косовом и Метохијом на западу и Грделичке клисуре на северу и преко ње је повезана 

са осталим деловима Србије. 

Границе Врањске котлине су добро изражене и јасне на свим странама. Врањска 

котлина је изразита географска целина и донекле различита од од суседних крајева по 

физичко-географским и друштвено-географским одликама.  

Југоисточна граница води гребеном Мотине, која чина развође између Јужне 

Мораве и Пчиње, притоке Вардара. Идући према североистоку поменута граница води 

гребенима плана Бесне Кобиле и Варденика. Ове планине чине развође између Јужне 

Мораве и Струме. 

Северозападну границу Врањске котлине чине планина Карпина, Крстиловица, 

Облик и Кукавице. Ове планине чине развође Јужне Мораве са једне и Новобрдске 

Криве реке и Ветернице са друге стране. 

Североисточна граница је јасно изражена Почиње на врху Кула, висином 1624 

где се завршава југоисточна граница па одатле граница води масивом Чемерника—

Острозуба. 

Док је Врањска котлина према југоистоку,североистоку и северозападу добро 

заграђена, она је према југозападу знатно отворена. Југозападну границу чине 

углавном нижи масиви Рујена и Самољице. У овим масивима усекла се плитка сутеска 

Моравице. . (Трифунофски Ј. 1962) 

Око Врањске котлине иза ових граница леже области:Горња 

Пчиња,Босилеградско Крајиште и Власина на истоку и југоистоку; на западној и 

северозападној страни су Биначка Морава са Изморником, Новобрдска река и 

Пољаница; североисточно је Грделичка клисура; југозападно од Врањске котлине лежи 

Прешевска Моравица са Скопском Црном Гором. 

Географски положај Врањске котлине је повољан и комуникативан. И поред 

што је ова облст планинска, она није излована већ је дугим клисурама и ниским 

превојима, преко природно предиспониранх саобрајних линија добро повезана са 

суседним и даљим географским пределима. 

Посебан значај за друмски и железнички саобраћај има ауто-пут и пруга тзв 

коридори који пролазе кроз територије Србије.међу којим има најважнију улогу 

међународни пут Е-75 или другачије коридор Х. Коридор Х који у свом основном 

правцу од Салцбурга до Солуна повезујући 8 држава (Аустрију, Словенију, Хрватску, 

Мађарску, Србију, Бугарску и Грчку). Има 4 крака и укупну дужину путне 
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саобраћајнице 2360 km, а од тога 800 km у Србији. Крак који пролази кроз Србију иде 

од Хоргоша- Нови Сада- Београда па долином Велике Мораве до Ниша где се рачва у 

два правца: Један правац иде долином Нишаве према Бугарској, други који пролази 

кроз насеља Врањске котлине тј иде Моравско-вардарском удолином од Ниша-

Лесковца-Врања-Прешева према граници са Македонијом и даље до Солуна у Грчкој. 

С тим можемо реће да Врањска котлина има изутетно повољан саобраћјни положај. Од 

Врања, Београд је удаљен 347 km, Скопље  97 km.(Просторни план,2011) 

Врањска котлина у прошлости била на раскрсници што указује да су 

Јужноморавском долиним пролазили римски путеви Via militaris I Via egnacio. Тај 

изузетно транзитни положај задржан је до данас јер се кроз њу пружа у правцу север-

југ пружа модерни аутопут и пруга. Сем тога она се налази на тромеђи између АП 

Косова и Метохије, Бугарске и Македоније. Најближи аеродром је у Нишу (116 km) , 

док најближи међународни аеродром је у Скопљу.(Просторни план, 2011) 

Укупна површина Врањске котлине износи око 1200 km2 и спада у ред  највећих 

котлина у Србији 

 

Слика бр 1: Саобраћајна карта Јужне Србије  

 

Извор: http://www.predejane.rs/ 
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3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ  

3.1. Геолошки састав 

 

Геолошки састав Врањске котлине је веома разноврстан.У њој се јављају старе 

стене, кристаласти шкриљци у којима су утиснуте магматске стене, које чине обод и 

основу терцијарних седимената. Преко кристаластих шкриљаца и магматских стена 

наталожени су седименти терцијара и квартара. 

Кристаласти шкриљци, и то претежно гнајсеви и микашисти,су распрострањени 

готово свуда по котлинском оквиру. Они заузимају највеће пространство у Врањској 

котлини. Од њих се састоје већи делови масива Мотине, Бесне Кобиле, Варденика. 

Карпине, Крстиловице, Облика и Кукавице. Само на појединим местима шкриљци 

показују јасну слојевитост и пад, док су на одређеним местима покривени глином која 

их штити од даљег распадања. 

Уопште главна одлике кристаластих шкриљаца у Врањској котлини јесте да су 

јако убрани са честим променама у паду и правцу на веома малим растојањима. 

Кристаласти шкриљци на површини су веома трошни што се види да се лако распадају 

у глину. 

По ободу Врањске котлине јавњају се разноврсне еруптивне стене: гранити, 

диорити, андезити,дацити, риолити. Они су заступљени на највишим планинским 

деловима Магматске стене су иѕбили као интрузије кроз серију кристаластих 

шкриљаца. 

Планински врхови Облик и Грот на северозападном котлинском оквиру, према 

суседној области Пољаници, састављени су од риолита и риолитских туфова. Они 

имају извесне црте кратера. Од еруптивних стена су и поједини високи купасти делови 

на планинама Бесној Кобили и Варденикукоји чине југоисточни котлински оквир. Сва 

су ова купаста узвишења резултат терцијерних, и то неогених лавичних излива и 

ерупција. Честе појаве еруптивних маса доказују велику мобилност и тектонску 

активност Врањске котлине. 

Преко чвршће геелошке грађе леже млађе растресите наслаге. У њих спадају 

језерски неогени седименти. Виде се у виду мањих или већих покривача углавном у 

нижем делу Врањске котлине. Представњени су песковима,лапорцима, жућкастом и 

модром глином. 

У најнижем делу Врањске котлине раширени су алувијални наноси разне 

дебљине и састава. Углавном преовлађују песак, муљ и глина. (Трифунофски Ј. 1962) 
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3.2 Рељеф 

 

Иако Врањска котлина представња целину, у њој се срећу поједини елементи 

рељефа Главне елементарне морфолошке целине су: котлински оквир, језерска 

зараван и алувијална раван Јужне Мораве. Оне су међусобно различите по висини и 

по општим особинама. На котлинском ободу има вулканских, флувио-денудационих, и 

ерозивно-абразионих елемената рељефа; језерска зараван представља зону 

акумулативних облика језерског рељафа рашчлањену плитким долинама; у алувијалној 

равни Јужне Мораве заступљени су само флувијално-акумулативни елементи рељефа. 

Шематски приказ рељефа Врањске котлине 

 

Извор: Врањска котлина –Антропогеографска истраживања,Јован Трифуновски, 

Скопље 1962, Страна 15 

 

Рељеф котлинског оквира. 

 

Планине Мотина, Бесна Кобиле и Варденика на југоистоку, затим планине 

Карпина, Крстиловица, Облик и Кукавица на северозападу чине главни оквир Врањске 

котлине. У морфологији издвајају се облици различитог постанка и старости 

Један део котлинског оквира изграђују магматске стене. Као последица 

вулканске активности на планинама Облику, Кукавици, Варденику, Бесној Кобили 

јављају се купаста узвишења. Својим облицима та узвишења стварају у овој области 

карактеристичну црту рељефа. 
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На гребенима Облика и Кукавице истичу се неколико купа, гогово исте 

надморске висине – преко 1300 m. Међу тим купама доминирају Облик и Грот. 

Вулканских купа има и на гребенима Варденика и Бесне Кобиле. Такве познатије купе 

су: Виље коло, Грамада, Јела, Гарваниште. Постоје и друге безимене купе и главице. 

На једној таквој купи код села Лескове Баре виде се остаци старе тврђавице. 

Врхови вулканских купа често пута су голи или покривени скелетним 

земљиштем. Доњи део њихових падина покривен је распаднутим материјалом и он је 

под гушћом шумом. 

У рељефу котлинског оквира посебно се истичу две површи. Прва, виша површ, 

јавља се у изворишном делу десних притока Јужне Мораве: Врањске, Корбевачке, 

Јелашничке реке и Врле. То је на масивима Варденика и Бесне Кобиле. Она је висока 

око 1200 m. Поменута површ је испресецена је долином главних река и долинама 

њихових притока. 

Добро очувани делови ове високе површи зову се: Пашине Ливаде, Говедарник, 

Рамниште, Крајиште, Голема, Гарина, Попове Кошаре итд. Пошто се стене на 

површини распадају, поменута површ је покривена слојем растреситог материјала.Са 

ове површи дижу се купаста брда и и уобличена узвишења различитих висина. 

Друга нижа површ има висину која се креће око 1000 m. Она је такође 

интересантан елеменат рељефа. Добро је развијена како на гребенима планина Облик и 

Кукавица у северозападном делу области, око села Островице, Равне реке, Репинца и 

других, тако и у другим крајевима, на пример Варденику око Горњег Романовца, затим 

десно од реке Врле. Код села Горњег Романовца површ се зове Големо Рамниште.Ова 

површ је јако расчлањена и са ње местимично дижу узвишења. 

Поменута нижа површ не јавља се само у Врањској котлини, она се јавља и у 

суседној Грделичкој клисури. Ове површи сматране су да су абразионе, али пошто се у 

њима не могу видети језерски седименти одустало се од тог мишљења. За површ око 

1000 m С. Милојевић је утврдио да је флувијална. Створили су је прегребенски токови, 

који су већ били одмаклу у свом развитку. Ова површ је старија од котлина које су у 

њој спуштене.  

Оквир Врањске котлине одликује се абразионим терасама, местимично добро 

израженим. Најнижа тераса има висину од 550 m. Види се у непосредној близини 

Врања. Ова тераса постоји на Кумаревској чуки десно од Јужне Мораве. 

Изнад поменуте ниже абразионе терасе јављѕ се друга са просечном висином од 

600 до 620 m. Налази се у близини Врања нарочито је изражена код села Балиновца где 

на њој изграђена балиновачка црква. Трагови од ове терасе запажају се и код села 

Топлаца десно од Јужне Мораве. 
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Трећа тераса има просечну висину од  690 m. Она је добро развијена око села 

Мечковца северно од Врања, затим код поменутог села Топлаца десно од Јужне 

Мораве. 

Четврта тераса, местимично пространа као површ, са просечном висином од 

720 до 750 m , је најбоље развијена. Види се на гребену Крстиловице, око села 

Пљачковице, а нарочито на падини Мотине око села Лепчинца, Копањана, Ћурковице, 

Малог Буштрења итд. 

Највиша језерски ниво у Врањској котлини је висок око 800 m. Он је изражен на 

широкој заравни планина Облика и Кукавице и то око села Јовца, Куноца и осталих 

насеља. Са ове терасе дижу се поједини хумови. 

Абразионе терасе и заравни по овиру Врањске котлине су усечене у 

кристаластим шкриљцима које се лако распадају и спирају. Зато на многим деловим 

котлинског оквира нема трагова од тераса. Ту су падине расчлањене долинама. У 

абразионим терасама нарочито је оскудан југоисточни котлински оквир одакле у Јужну 

Мораву дотичу бројнији и јачи токови. 

Котлински оквир састоји се од планина које су знатно високе и стрме. У њима 

су усечене многобројне долине доста стрмих страна. У средњем делу долине личе на 

клисуре. Развођа између њих представљају дугачке косе, које се понекад пружају до 

Јужне Мораве (Кумаревска чука, Превалац и др). Овом типу припадају долине 

Преображењске, Требешињске, Бањске, Корбевачке, Јелашничке, Масуричке, Врле 

итд. 

Котлински оквир на северозападу у појединим деловима састоји се нижих и 

блажих планина. Зато реко на левој стране Јужне Мораве усекле су долине благих 

страна. Оваквог карактера су долине Врањске и Моштаничке реке. 

Многи планински токови Врањске котлине зачели су своје долине у вишим 

деловима ван домашаја некадашњег језера. Када је језеро отекло настало је везивање 

појединих језерских притока у рачну мрежу Јужне Мораве. Тада су са поменутом 

адаптацијом створили интересантни случајеви и до појава аномалија у рељефу. Тако 

Врла није искористила нижу сувојничку преседлину, већ се удубила у више земљиште 

и саставила са Јужном Моравом. Затим на југоистоку измад ниског земљишта 

прекинута је хидрографска веза Врањске котлине и Горње Пчиње. Пчиња се у својем 

горњем току усекла у ниже земљиште и отекла и слив Вардара на југу. 

Поједини делови Врањске котлине имају и композитни карактер. Долина Врле 

састоји се из три дела: од изворишног дела до Сурдулице, одликује се уском долином 

стрмих страна. Средишњи део је широк и има благе стране: он обухвата простор од 

Сурдулице до села Прекодолца. Доњи, клисурасти део пружа се од села Прекодолца до 

Владичиног Хана. Композитне долине су долине Кленичке и Преображењске реке. 
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У долинама у котлинском оквиру постоје очуване речне терасе. Њихов постанак 

производ је застоја у линеарном усецању реке. Терасе се појављују дужином целог 

тока. 

Најјасније терасе могу се видети у нижим деловима долина Тибушке, 

Гумеришке Кленичке реке и Врле. У долинама Тибушке реке виде се четири пода са 

различитим висинама. У долини Гумеришке Реке јасна је тераса чија је релативна 

висина износе око 50 m. Долина Кленичке реке и све остале долине око насеља 

Кленика имају две јасне стране од 30 m и од 4 m. У доњем делу Врле око села 

Алакинца виде се терасе од 10 m и од 4 m. На првој тераси лежи село Загужане, док је 

на другој село Алакинце. На самом ушћу Врле је тераса од око 20 m. У долини 

Буштрењске реке је тераса од око 15 m. 

Испод најниже терасе, и то углавним у доњим деловима долина, јавља се 

алувијална раван река. У појединим деловима реке таложе много материјала. Зато се 

оне при излазу из планина шире и мењају правац тока. 

Горњи долински делови, који се увлаче све до планинских била, због свог 

снажног ерозивног рада, негде су се јако сузили. Клисураст изглед пружају долине 

Врле, Бањске и Корбевачке реке десно, затим Вртогошке реке лево од Јужне Мораве. 

Све већи токови у Врањској котлини као притоке примају и много мање потоке. 

Потоци имају стрм пад и врше јако еродирање. Зато се њиховим ушћима у главну реку 

јављају плавине, карактерична је такав случај у долини Бањске реке. 

Планинске стране, које су претежно састављене од шкриљаца падају стрмије 

или блаже према дну котлину или долинама река. У такви делови често је јављају 

ситни денунадициони облици: јаруге, урвине и вододерине. . (Трифунофски Ј. 1962) 

 

 

Рељеф језерске заравни 

 

У Врањској котлини развијена је прилично пространа зараван створена 

акумулацијом по дну ранијег језера. Зараван се састоји из два дела: северозападног и 

југоисточног. Између њих лежи алувијална раван Јужне Мораве. 

Граница језерске равни јасне су према суседним морфолошким целинама, 

алувијалној равни и котлинском оквиру. Према алувијаној равни заравни се спуштају 

одсеком који у многим деловима добро изражен. Код села Ранутовцa, Давидовцa, 

Ћуковца, Златокопа одсек је висок 10, 30 до 50 m, док код Доњег Нерадoвца, Бреснице 

је релативно мали одцек са висинима од 5 до 10 m. 
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Језерска зараван, иако доста уравњена, није једноставна. Пссле повлачења 

језера, силазећи са вишег котлинског оквира, многобројни потоци и реке усекле су 

релативно плитке долине и рашчланиле ову зону. Долине су упражњене према Јужној 

Морави и неке су данас суве („долови“). 

Између долина су дугачке косе са благим падинама мањег или већег 

пространства. Према планинским гребенима поједине косе местимично су високе 487 

m, док према Јужној Морави благо спуштају до 386 m.  

Језерске зараван или побрђе најшира је средишњем и југозападном делу 

котлине: око Врања, Бујановца и код села Александраовца. Ту ширина износи 2 до 3 

km. У североисточној делу језерска зараван је уништена и сужена. 

Косе, које чине ову језерску зараван, су мнгобројне. У оквиру Врањске котлине 

ту издвајамо Бресје, Дапчевац, Бели Шанац, Александровачки Рид. Измеђи коса 

пружају се долине: Суви Дол, Шамин Дол, Ратајски Дол, Чивлак. Те долине изградиле 

су речице које се уливају у Јужну Мораву. . (Трифунофски Ј. 1962) 

 

Рељеф равни Јужне Мораве 

 

 

Аливијана раван Јужне Мораве је трећа морфолошка целина у Врањској 

котлини. Она захвата средишњи, најнижи део области, око главне реке. Пружа се од 

Јужне Мораве од њеног изласка из Кончуљске клисуре на југозападу до Грделичке 

клисуре на североистоку. 

Границе аливијалне равни су изразите и према северозападу и према југоистоку. 

На поменутим странама постоје одсеци, затим благе и стрме косе која дели аливијалну 

раван од вишегземљишта језерске заравни. 

По дужини алувијална раван има око 45 km. Ширина равни није свуда иста. 

Између села Турије и Левосоја ширина износи 2,5 km, између села Доњег Нерадовца и 

Купининца 2 km, између села Мазараћа и Корбевца 1 km, између села Прибоја и 

Превалца 500 m. Према томе облик алувијалне равни Јужне Мораве карактерише се 

знатним проширењима и теснацима. Раван је највећа тамо где Јужна Мораве прави 

окуке или где утичу веће притоке. То је карактеристично код ушћа Трновачке, 

Кленичке и Вртогошке реке. 

Алувијална раван Јужне Мораве је ниско земљиште са просечном надморском 

висином од око 363 m. Иначе надморска висина опада у правцу отицања. У близини 

Бујановца на југозападу надморска висина износи 398 m: испод врањске железниче 
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станице је 374 m; код Владичиног Хана на северостоку , на ушћу Врле у Јужну Мораву 

328 m. На дужини од око 40 km пад алувијалне равни износи 70 m. 

Алувијалну раван створила је Јужна Морава. Она је усекла корито у језерској 

заравни која је мања отпорна па је река могла да проширује своју долину и да створи 

велике меандре.  То је најмлађа творевина Јужне Мораве. По површини она није 

потпуно заравњена, већ је местимично испресецана речним токовима и обалским 

гредицама.  

Као део алувијалних равни Јужне Мораве имамо појаву уских тераса у виду 

подово усечених у језерским наслагама. Једна таква тераса се налази код села Златокоп 

код Врања. . (Трифунофски Ј. 1962) 

 

Слика бр 2: Поглед на Врањску котлину са Бесне кобиле 

 

Извор: http://staro.skijanje.rs/Ski_Centri/srbija/besna_kobila.htm 
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3.3 Клима 

 

Врањска котлина са долином Јужне Мораве предсгавља део моравско-вардарске 

удолине, који у меридијанском правцу пресеца наше полуострво. Том долином 

продиру климатски утицаји и првом реду са југа и севера. Смештена је у јужном делу 

умерено климатске зоне. Са југа продиру егејски утицаји долином Вардара, Пчиње и 

Кумановско-прешевске повије. Уз то њена вертикална разуђеност у великој мери утичу 

на климатске карактеристике. С тога у ово котлини издвајају се два климатска типа: 

умерено-континентална клима у најнижим деловима, у долини Јужне Мораве, која се 

формира прожимањем континенталних и модифицираних егејских климатских утицаја, 

са севера и југа, и планинских утицаја са околних планина коке уоквирују котлину и 

планинска клима у највишим деловима планина. 

Температура ваздуха  - У Врању на 480 m надморске висине средња јануарска 

температура износи 0,4  oC, док је средља јулска температура износи 22,5 oC 

Табела 1: Температура ваздуха (средња месечна и годишња) у оC Врању за период од 

2003 до 2013. године 

Год Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 

Ср 

год 

вред. 

2003 1,1 -2,2 5,2 9,7 19,1 22,0 22,4 24,0 15,6 10,8 7,9 1,3 11,5 

2004 -1,2 2,4 6,6 12,3 13,8 19,1 21,4 20,3 16,2 13,4 5,4 2,5 11,0 

2005 0,4 -1,1 5,1 10,9 16,4 18,4 21,7 19,8 16,9 11,4 5,0 2,3 10,7 

2006 -1,7 0,4 5,7 11,9 16,0 18,8 21,1 20,6 17,2 12,7 5,3 1,4 10,8 

2007 4,0 5,7 8,5 12,5 17,1 21,8 24,8 23,6 15,4 11,5 3,3 -0,2 12,4 

2008 1,1 4,1 7,8 12,2 16,6 20,5 21,4 23,2 15,7 12,9 7,8 4,0 12,3 

2009 0,2 1,9 5,9 12,9 16,9 19,6 21,9 22,1 17,6 11,2 8,0 3,7 11,9 

2010 1,6 3,5 6,9 12,2 16,1 19,7 21,8 23,1 16,7 9,8 10,5 2,1 12,0 

2011 -0,2 1,0 6,5 11,3 15,3 19,8 22,3 23,1 20,5 9,7 3,6 1,9 11,3 

2012 -1,5 -3,7 7,1 12,2 15,5 22,4 25,4 24,3 19,8 14,2 8,9 0,0 12,1 

2013 1,9 4,5 6,4 13,3 17,4 19,5 21,8 23,9 16,9 12,8 8,5 1,1 12,4 

Ср 

вред 

0.4 1.5 6.5 11.9 16.3 20.1 22.3 22.5 17.1 11.8 6,7 1,8 11,6 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs 

Између котлинског дна и околних великих планинских масива, које га ограђују 

постоје знатне температурне разлике. Високи гребени имају ниже температуре ваздуха, 

нарочито зими. Ове разлике се огледају лети, нарочито зими. Ове разлике се показују у 

зимским температурама. Због тога у зимским месецима док у дну котлини котлине 

пада киша на околним планинама пада снег. 

Температуре није иста у свим деловима котлине. На северостичном планинама 

котллине температуре су нешто ниже него на југоисточним планинама. То је ѕбог што 



 
 

13 

Ниш 2016 

су југоисточне планине осунчаније у току године.Летњу температуру на Варденику, 

Кукавици, ублажава и шумски покривач. 

На котлинском оквиру, који је местимично рашчлањен дубоким долинама, 

карактеристична је појава температурне инверзије. У дубоким долинама зими се 

спушта хладан ваздух са планина. Он подиже топли ваздух према горе тако да 

долински делови имају нижу температуру ваздуха а планинске вишу. Ова појава се 

јавља у долини Вртогошке реке, Бањштице, Врле. Насупрот томе лети се у долини тло 

јаче загреје и ваздух постане топлији. 

Ветрови- И ветрови, као елеменат климе, има значајну улогу у котлини. У 

Врању, највише се појављују западни ветрови, који дувају у просеку 400 h; затим 

источни 280 h потом долази јужни и северни ветрови. Западни ветрови доносе густе, 

ниске, сиве облаке из којих понекад пада и обилна киша. Ветрови су источног правца 

су суви и они се јављају у свим годишњим добима. Јужни ветрови дувају најчешће с 

пролећа као топли и јаки ветрови. Под њиховим утицајем снег се у пролеће топи. 

Северни ветрови такође дувају са знатном јачином али претежно у хладнијој половини 

године, у јесен и зиму. Северни ветрови доносе ведро и суво време. После њих јављају 

се мразеви и слане. Поменути ветрови имају посебна имена у народу. Ветрови се мање 

осећају где има густих шума. 

Мале разлике у ваздушном притиску, које постоје између планина и низије у 

само Врањској котлини, изазивају слабија локална кретања ваздуха. Дању ветар дува 

из низије према вишим деловима котлине, планинама, а ноћу супротно. У Врању, 

Сурдулицу и Владичином Хану, смештено у самом подножју планина, најјасније се 

може приметити хладно струјање ваздуха. 

Табела бр 2: Падавине (средње месечне и годишње количине падавина) у mm у 

Врању за период од 2003 до 2013 

Год Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 

Ср 

год 

вред. 

2003 109,8 20,0 3,1 21,5 41,9 56,0 28,6 29,5 25,0 138,6 21,1 43,0 540,1 

2004 40.3 44,3 66,4 47,7 42,6 88,2 89,8 99,9 52,1 39,7 102,8 43,7 757,3 

2005 46.4 36,3 24.0 33.9 39.1 56.1 28.6 146.6 42.8 46.1 41.4 75.1 616.4 

2006 26.0 39,3 61.9 44.4 44.1 147 18.7 70.9 30.7 49.4 30.9 27.8 591.2 

2007 45.9 42,0 47.3 10.9 103 37.3 2.3 29.0 52.7 98.1 91.0 35.4 596.1 

2008 18.0 1,5 67.2 47.2 57.9 37.4 70.1 31.8 111 23.5 33.8 93.4 593.3 

2009 66.7 29,9 37.5 50.8 58.0 111 21.5 37.1 24.3 96.5 131.8 60.6 725.7 

2010 32.9 16,2 61.9 92.9 71.5 67.5 17.8 16.2 39.3 122.6 138.0 95.8 822.5 

2011 20.8 17,9 20.4 11.9 22.6 17.8 72.1 9.3 41.2 46.1 1.3 53.5 335.3 

2012 85.7 54,3 13.2 60.6 115 23.4 30.3 1.6 41.4 47.9 10.6 64.7 548.6 

2013 52.9 10,7 59.3 34.9 97.7 41.8 44.5 3.9 38.2 41.4 65.0 18.0 605.1 

Ср 

вред 

49,8 42,6 42.0 41.5 63.0 62.2 38.8 43.2 45.3 68.1 60.7 55.5 611.9 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs 
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Падавине- су важан климатски елемент. Североисточни и југоисточни 

планински делови Врањске котлине примају око 800-1200 mm годишње, подножја 

планина од 600-800 mm, док најнижи делови котлине између 500-600 mm годишње. 

Магла и сумаглица јављају са већом или мањом учесталошћу јављају се током 

читаве године. Учесталост магле већа је нижим деловима у односу на више пределе. 

Највећа учесталост је у децембру, а најмања је у септембру, јуну и априлу. Највећа 

учесталост је зими,па у јесен а најмања у лето и пролеће. 

Инсолација је сума сунчаних сати. (2221 h годишње). Најсунанији месец је јули, 

а најмање сунчан је децембар. Сума годишњих температура износи  око 3350 oC, сто је 

довољно за гајење суптропских и медитеранских култура; дуван, смоква, лимун, бадем, 

кестен итд. 

 

 

 

3.4 Хидрографија  

 

 

Највећи ток у Врањској котлини је Јужна Морава. У њу утичу све воде Врањске 

котлине. Од свог улаза у Врањску котлину на југозападу па до изласка код Владичиног 

Хана на североистоку Јужна Морава дугачка је 40 km. Улазна тачка има надморску 

висину од 407 m, а излазна од 328 m. Према томе укупан пад воде Јужне Моравеу 

Врањској котлини износи 79, или приближно 2 m на један километар. Последица 

овавког малог пада је стварање меандара, мртваја и обалских брежуљака. 

Значајну карактеристику Јужне Мораве представља извесна асиметрија слива 

њеног слива. Она потиче од особина рељефа. У свом главном правцу ЈЗ-СИ Јужна 

Морава прима знатно више притока с десне, југоисточне стране; а мање с леве, 

северозападне. С десне стране Јужне Мораве дижу се високе планине на којима се 

излучују веће количине талога. Оне имају и већу пространији слив. С леве, 

северозападне стране Јужна Морава је ограничена нижим развођем. 

У притоке које Јужна Морава прима с десне стране спадају: Кленичка, 

Преображењска, Требешињска, Тибушка, Бањска (Бањштица), Корбевачка, 

Јелашничка Река и Врла. У притоке с леве стране јесу: Трновачка, Врањска, 

Моштаничка, Јовачка, Лепеничка и Калиманска. 

Врањска река формира се од Мале Реке и Девотинског потока који се састају 

код Марковог калета. Северно од града река је удубљења која подсећају на казане 



 
 

15 

Ниш 2016 

(Казанђол). У кориту Врањске реке река је направила бунарска удубљења- џиноске 

лонце. 

Бањштица починња на висоравнима Бесне Кобиле и Патарице. Корито реке је 

регулисано код Врањске бање због топле воде. У доњем току реке некада су била 

бројна топила за конопља. 

Корбевачка река почиње са огранака Саборшнице и Бесне Кобиле. Ова река је 

бујичног карактера, изазвала је стравичну железницку несрећу. 

Највећа притока у Врањској котлини је Врла. Она долази и дубљег залеђа са 

гребена Варденика. Најпре Врла протиче дугачком клисуром, затим улази у 

Сурдуличко поље, где прима Романовску и Масуричку реку, па се пробија кроз 

Прекодолску клисурицу и улива се у Јужну Мораву код Владичиног Хана. 

Релативно знатне годишње количине падавина повољне услове за појаву издана, 

извора и текућих вода. У Србији мало крајева има која тако богата изворима као што је 

Врањска котлина. Нема у њој скоро брда без извора, нема јаруга без потока, која тек за 

време летњих суша остану без воде. 

На деловима котлинског оквира, који се сатоје од непропустљивих стена издан 

је свуда раширена и релативно плитка. Због тога су на падинама планина извори али 

слабији. То се види у шкриљцима и еруптивним стенама. Слабих извора на падинама 

Бесне Кобиле, Варденику. 

На високим планинама Варденику, Бесној Кобили и Кукавици има и неколико 

јаких извора. Она се дуго натапају из снежних сметова, због тога су веома хладни. 

Особито се истичу ниском температуром Хајдучки Кладенац у Кривој Феји, Ливада у 

Горњем Романовцу, Лескова вода у Кукавици, Корито у Горњем Јабукову. . 

(Трифунофски Ј. 1962) 

Највећи и најзначајнији извори јављају се на конкатку котлинског обода и 

побрђа и на контакту котлинског обода и равни Јужне Мораве. 

У Врањској котлини истичу се и термоминерални извори Врањске и Раковачке 

бање. Високе температуре хидротермалних извора својеврстан су природни феномен и 

њихово најважније својство. 

Врањска бања има випе изворе хипертермалне воде. На топографској површини 

манифестује се у виду топлих извора са просечном температуром од 88oC чија 

издашност износи 81 l у секунди. Дубинским хидролошким истраживањима утврђено 

је постојање водних хоризоната са различитом температуром хипертермалне воде. У 

једној бушотини на дубини од 20 m температура воде износи 95 oC, а на дубини од 

2000 m чак 120 oC.(Просторни план, 2011) 

Раковачка бања има минерализовану воду која потиче из термалне издане. Њена 

вода је алкално-сулфатног састава, слична води из познате чешке бање Карлове Вари. 
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Истичу се и језера, Александровачко вештачко језера у близини Врања. Јовачко 

језеро које је настало урвањем земљишта. Клижењем земљишта преграђен је ток 

Јовачке реке браном дугачком 500 m иза које се акумулирала вода. 

Јовачка језера чине скупину од шест урвинских језера и забарене површине 

насталих на некадашњем Јовачком клизишту. Наиме, у ноћи између 17. и 18. фебруара 

1977. године, са околних вулканских купа Грот и Облик, планине Кукавица, кренула је 

клизна маса од 150 милиона m3. У оквиру клизне масе настала су језера Жилевје, 

Русимово, Црквено, Мало и Живково језеро. Велико Јовачко језеро настало је 

преграђивањем Јовачке реке клизном масом. 

Јовачка језера су редак генетски тип језера, зато су уврштена на списак 

Инвентара геонаслеђа Србије из 2005. године. 

 

 

Слика бр 3: Панорама Јовачког Језера 

 

Извор:  http://www.vladicinhan.org.rs 
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3.5 Педолошке карактеристике 

 

 

Педолошки покривач Врањске котлине представљен је смоницама, гајњачама, 

подзолима и параподзолима у котлини  и реентним речним наносима поред река. 

Алувијална земљишта настају таложењем речног наноса: песка, шљунка и 

муља. Представља јако плодно земљиште које , због своје песковите структуре се лако 

обрађује и натне је плодности, а природну погодност његовог коришћења представља и 

плитка издан у зони његовог простирања. Периодичне пооплаве обогаћују их 

неорганским и органсикм материјама. Распрострањена су у алувијални делу Јужне 

Мораве и појединих њених притока 

Гајњаче су земљиште смеђе, црвенкасте или руменкасте боје што зависи од 

примеса гвожђа, алуминијума и других материја. Концетрација хумуса је мала тако да 

је мале плодности. Она може запазити атарима села Доњег Павловца, Доњег 

Нерадовца, Доњег Вртогоша, Моштанице и на приградским насељима града Врања. 

Смонице су збијена глиновита земљишта црне боје. По садржини хранљивих 

материја спадају у плодна земљишта. Она у сушном пероиду брзо испуца, па се лако 

обрађује само кад су влажне. 

Такве су: смоница близу Врања, смоница у атару села Доњег Вртогоша. Доњег 

Нерадовца, Купинннца и представља територијално језгро града Врања. 

Подзоли се јављају у вишим планинским крајевима на теренима са стрмим 

падовима где је испирање велико. У деловима планинских крајева га мање падавина, 

мањим нагибом и мањим спирањем јављају се варијетети подзола са више хумуса. 

Подзоласта земљишта ау црло шаролика , међусобно се разликују по боји, садржини 

хумуса и плодности. Природна вегетација подзола су шуме. Јављају се на падинама 

Бесне Кобиле, Варденика, Мотине, Крстиловице, Облика итд. 

Скелетна земљишта у Врањској котлини почињу на малој висини, одмах изнад 

речних корита. Она се састоји од растресите земље тј од стена у распадању. Јавља се 

местимично у јогоисточном и северозападном делу котине. Највише их на падинама 

Карпине. Ова земљишта, услед снажне ерозије, спадају већином у необрадиву 

површину. 

С погледаом на пољопривредну производњу земљишта у Врањској котлини 

показују различите особине. Најбоља физичке одлике имају алувијална земљишта у 

равни Јужне Мораве. У односу на алувијалну раван земљипта  у вишим деловима се 

мање плодна (смоница и гајњача). Скелетна земљишта су најнепогоднија за 

пољопривдну производњз . (Трифунофски Ј. 1962) 
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3.6 Биљни и животињски свет 

 

 

У Врањској котлини су погодни природни услови (тло, влага,топлота, светлост) 

за развој биљног света. Због тога је структура вегетационих површина разноврсна: 

састаоји се од шума, пашњака, ливада, ниског растиња итд. Али се у погледу биљног 

покровала има извеснох раѕлика, која се јављају као послединца друкчијих животних 

услова. Зато се цела област поделити у 3 појаса: појас алувијалне равни Јужне Мораве, 

појас језерске заравни, и појас котлинског оквира. 

У најнижем делу Врањске котлине, у алувијаној равни Јужне Мораве има 

разноврсни биљни свет. Обале Јужне Мораве обрасле су врбама, јовама, тополама. 

Делови алувијалне равни који су повремено плављени је под ливадама и барском 

вегетацијом. 

Са порастом надморске висине долази до промене биљног покривача. Терени 

језерске заравни су сувљи од алувијалне равни Јужне Мораве. ова области је покривена 

културама који су пролагођене сушном тлу (жито, винова лоза, дуван). Поједнине 

области ближе алувијаној равни, на долиниским странама гаје се кукуруз, поврће и и 

конопље. Осојни делови брда прекривен је травом. 

На котлинском оквиру тј на планинама раѕликује се од осталог дела Врањске 

котлине. Састав земљишта и клима на планинама погодна је за шуме. На планинама 

доминирају шуме које се издвајају у два појаса: нижи, за који је карактеричан храст и 

виши за који је карактерична буква. Постоје и изузетци где храст залази уз планинске 

стране, а негде се буква спушта ниско у долине. 

Појас храстових шума коме припадају разни шиблаци, затим храстови, габрове 

шуме доња граница је око 500 m надморске висине, док је горња граница 1000 до 1200 

m. 

Падине планина Врањске котлине имају повољне услове за развој букових 

шума. На надморским висинама од горње границе простирања храстових шума па до 

око 1700 m доминирају букове шуме.букова шума је је релативно боље очувана због 

раније удаљености од насеља. Најбољи пространи комплекси букове шуме има на 

Бесној Кобили, Варденику и Кукавици. 

Високи делови планина изнад појаса шума покривени су травом. Највеће 

површине под травом има у сливу Врле на Варденику, затим у сливу Бањске, 

Корбевачке реке на Бесној Кобили. На Мотини, Карпини, Крстиловици и Кукавици 

површине под травом су веома мале. 

Природна фауна Врањске котлине је разнолика. На вишим планинама чести су 

представници ситније дивљачи: лисице, јазавац, зец, дивља мачка и веверица. Неки од 
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њих срећу се близу насеља. Због шума у појединим деловима Врањске котлине има и 

вукова. У шумама Врањске котлине живе многобројне птице певачице (шева,ласта и 

славуј) као и грабљивице (орао, сова, гавран, сврака). По шумама и земљорадничким 

површинама има доста гмизаваца  и других врста 

Биљни покривач и његов распоред је се мењао током времена. Утицај човека, 

који се одразио нагетивно на шумску вегетацију, нарочито се испољава у великом 

крчењу, да би се добило простора за њивњ. Крчење шума постепено је узимало све 

веће размере док држава није регулисано законом. 

Велике крчење шума и преоравање пашњака су услвое за живот природне 

фауне. Услед тога неке врсте у новије време сасвим исчезле а код многих њихов број се 

знатно смањио. . (Трифунофски Ј. 1962) 

 

 

4. ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

4.1 Историјски развој 

 

 

Врањска котлина у сивма историјским епохама била је углавном у јакој вези са 

околним областима: Лесковачком котлином и Грделичком клисуром на северу, 

Прешевско-кумановачком повијом на југу, Гњиланском котлином на западу, затим 

Власином; Босилеградским Крајиштем и Горњом Пчињом на истоку и југоистоку. 

Најстеарије доба – Врањска котлина је богата у археолошком погледу, јер 

атарима многих насеља наилази се на трагове старог живота. У Врањској котлини има 

трагова из праисторијског периода, за време Римљана, Грка, Словена, Турака и касније. 

У праисторијском периоду Врањска котлина је била сигурно насељена јер су 

постојали релативно добри услови за живот људи. То се види по остацима грнчарије, 

старог оружја и алатки и других археолошких предмета. Археолошка налазишта у 

селима Павловац (Гумниште и Чукар), Грамађа, Јелашница, Ранутовац, Буљесовце, 

Тесовиште, Стари Глог и Горња Љубата датирају из неолита, бронзаног и старијег 

каменог доба. Ови локалитете смештени су у моравској долини, на додиру планинцке и 

брдке зоне или брдске и равничарске зоне. У праисторијско доба Врањску котлину 

насељавали су Дарданци. Они су некад насељавали простор од данашњег Велеса у 

Македонији на југу све до Књажевца на северу. 

На почетку нове ере Врањска котлина и околни крајеви потпали су под римску 

власт. За време дуге римске владавине Врањска котлина била је добро насељена. Дуж 

путева постојале су римске насеобине од којих су се две од данас очували остаци: дуж 
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пута крај Јужне Мораве, затим у долини Врле, Бањске реке итд. Недалеко од Врања у 

данашнњем селу Јелашници постоје остаци римске гробнице озидане од опеке. У 

ближој околини Сурдулице има остатака старих римских водоводних цеви. Остатака 

од Римљана има и у Врањској бањи, Коебевцу, Старом Глогу, Доњем Романовцу, 

Прибоју, Стублу итд. У току дуготрајне владавине Римљани су развили и рударство. 

То је нарочито био случај у сливу Врле где се налазе чести трагови старог 

рударства.Од 395 године наше ере Врањска котлина је остала у поседу Источног 

Римског царства или Византије. . (Трифунофски Ј. 1962) 

 

Средњи век 

 

Након продора Словена на Балканско полуоства Врањска котлина је била 

насељена Србима али је иначе била под византијском управом. Срби су земљорадници 

заузимали равнице и житородне пределе па су такве пределе населили и у Врањској 

колтини. Староседелко грчко и романско становништво је услед напада и 

пустошењима од стране Словена, као и непријатељством са њима повукао се у 

планинске пределе.  

Врањска котлина је дуго била под византијском управом. Све до X века била је 

под Византијом па је на кратко била под бугарском влашћу за време владавине царева 

Симеона и Самуила. Након распада Бугарског царства државе Византија је повратила 

своју ранију превласт. 

Прво продирање рашке државе било је под жупаном Вуканом. Крајем 1189 

године Врањса котлина спадала је у крајеве Немањине државе. Од доба краља 

Милутина спадала је у унутрашње делове српске државе и тако је остала све до 

продора Турака половином XV века. У немањићко доба ова област је играла значајну 

политичку улогу, која је у условима политичке сигурности повоњно утицала на њен 

економско-културни развој и гушћу насељеност. У српским рукама Врањска котлина је 

непрекидно остала скоро два века. У српским писаним изворима из средњег века 

помињу се и неколико насеља: Собина, Содерце, Отуље итд.  

У средњем веку након Римљана одржавао се рад на експлоатацији руда. Места 

где се топила руде звала су се самокови. До данас су се задржали називи Самоков код 

Масурице, Доњег Романовца, Загужана итд. 

Поред Срба у Средњем веку у Врањској котлини било је нешто Влаха. Они су се 

постепено изједначили са Србима. У сливу Врле су села горње и доње Романовце 

добила имена по првобитном влашком имену Роман. Затим у селу Содерце поред 

Врања помиње влашки катун. . (Трифунофски Ј. 1962) 
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Турско доба 

 

Средином XV века починњу повремени турски упади и пустошења овог краја, 

да би средином XV века ова област пада под османлијску власт. Са успостављањем 

турске управе, почиње постепена исламизација овог простора. Поред српског 

становништва које је било најброније, и Турака, временом Врањска котлина бива 

насељена Арбанасима, који су дошли као хришћански католици, а касније прихватили 

ислам. То је подстакло исељавање српског становништва са простора Врањске 

котлине. Масовно исељавање српског становништва уследио је након аустријско-

турског рата 1689, када српско становништво учествује у рату против Турске. 

Исељавањем ја захваћена читава села која су скоро остајала без становника. 

У првој половини XIX века значајна је била владавина врањски паша међу који 

су били најпознатији Мехмед паша (у народу зван Ћор-паша) и његов син Усејин-

паша. . (Трифунофски Ј. 1962) 

 

Ослобођење од Турака 

 

Од Турака Врањска котлина је ослобођена после битке пред Врањем у јануару 

1878 године. Граница између Србије и Турске водила је је преко југозападног дела 

Врањске котлине. 

На Берлинском конгресу 1878 била је повучена граница и нове државе Бугарске. 

Поменута држава са истока је била сусед Врањској котлини. Од 1878 године до 

балканског рата (34 године) котлина је била затворена са три стране државним 

границама.  

И поред поменутог ивичног положаја, као и наведених саобраћајних 

неповољности, које су потицале од државних граница, ослобођење од Турака, донели 

је српском становништву велики напредак у сваком погледу. Становници су се 

ослободили од феудалне власти и економски се дизали. Подигнута је права железничка 

пруга. Поједина мала насеља су се ширила и захватала веће просторе. Број становника 

је повећавао из године у годину и села су постојала већа. 

За време I и II светског рата страдао је велики број становника. Ова област је 

била изложена честим иживљавањима од стране бугарских окупатора. Бугари су 

палили куће заједно са људима, привредне зграде, убијали и малтретирали мушкарце, 

отимали стоку итд. . (Трифунофски Ј. 1962) 
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4.2. Становиштво 

 

 

Врањска котлина је била поприште важнијих миграционих и етничких процеса јер су у 

њу долазили разноврсни наши и страни етнички елементи. Неки од тих елемената 

стапали су се са затеченим домаћим становништвом, или са другим досељеницима. 

Етничка физиономоја ове области је сложена. 

Према попису из 2012 у Врању је живело 55,138 становника. Бујановцу 12,011, 

Сурдулицу 11400, Владичином Хану 8030. (РЗС Попис 2011) 

Табела бр 3: Број становника на територији општина у Врањској котлини од 1948 до 

2011. године 

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Врање 11252 13456 17999 28613 44,094 51818 55052 55138 

Владичин 

Хан 

1262 1782 2395 3809 6207 7835 8338 8030 

Сурдулица 2971 4032 4769 6493 9538 11172 10914 10888 

Бујановац 3177 3681 4603 7524 11789 16647* 12011* / 

Извор: http://webrzs.stat.gov.rs 

У Врањској котлини највеће учешће имају Срби, Албанци, Роми, 

Бугари.Македонца итд. Срби су најзаступлљенији, у граду Врању (91,70%), 

Владичином Хану (92,65%), Сурдулици (82,83%) (према попису из 2011). У Бујановцу 

Срба има око 13,000 по задњем попису из 2012. Албанско становништво је заступљено 

као у Буjановачкој општини али је проблем неодазивање албанског становништва на 

пописивање из политичких разлога па према томе врши се процена албанског 

стонивништва. Ромско становништво је заступљено је у свим већим насељима. У 

Бујановцу 2011 је живело 4576 припадника ромске популације (око 35% укупног 

становништва), Врањској Бањи 1375 (око 30% од укупног становништва). (РЗС 2011) 

На територији града Врања, према попису становништва из 2011 године, има 

25839 домаћинстава, у Сурдуличкој општини 6487, општини Владичин Хан 6849 

домаћинствава. Просечан број чланова по домаћинству у градз Врању, општинама 

Сурдулици, Владичином Хану је 3,10 (РЗС, 2011) 

Просечна старост на територији града Врања је 40,2 године, и то 39,3 код 

мушкараца, 41,2 године код жена, Сурдулице 41,3  док у Владиничином Хану 42,7. У 

сеоским насељима просечна граница старости неретко прелази и 50 година што указује 

на миграције младог становништва у градове те полагано „изумрање“ села. 
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У градској средини на територији града Врања живи 55138 становника, док у 

сеоској 18806, на територији општине Сурдулице у градској средини живи 11400 а у 

сеоској 8919, у општини  Владичин Хан 8030 живи у градској средини док 12041 живи 

у сеоској средини 

Табела бр 4: Број становника у градским и сеоскима насељима на простору 

Врањске котлине од 1948 до 2011. године 

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Врање 59504 62659 66367 72208 82527 86518 87288 83524 

Градска 11252 13456 17999 28613 44,094 51818 55052 55138 

Сеоска 48252 49203 48368 48595 38433 34700 32236 28386 

Сурдулица 32747 36578 32505 29494 27029 24785 22190 20319 

Градска 3119 4233 5007 6817 10018 11925 11459 11400 

Сеоска 29628 31345 27498 22677 17011 12860 10731 8919 

Владичин 

Хан 

24946 25927 26074 25231 25441 25225 23703 20871 

Градска  1262 1782 2395 3809 6207 7835 8338 8030 

Сеоска 23864 24145 23679 21442 19234 17420 15365 12841 

Бујановац 34472 36810 39064 43522 46689 49238 43302 18067* 

Градска 3177 3681 4603 7524 11789 16647* 12011* / 

Сеоска 31295 33129 34461 35998 34900 32188 31291 / 

Извор: http://webrzs.stat.gov.rs 

Природни прираштај је раѕлика између наталитета и мораталитета На 

територији града Врања је нешто виши у односу на Републику Србију. Износи 0,7 ‰..У 

опстинама Сурдулици и Владичином Хани је негативна (- 1‰) самим тиме се смањује 

становништво и налази се у процесу демографског старења.Број закључених бракова 

2014 године на територији Града Врања је 423, Бујановцу 265, Владичином Хану119, 

Сурдулици 77.(РЗС 2011) 

Сем негатовног природног прираштаја на, велики утицај има механочко 

кретање становништва и то првенствено из села у веће градове. Град Врање највећи 

гравитациони центар свих миграција у Врањској котлини.Тако град Врање бележи 

пораст броја становника, првенствено због насељавања становништва са Косова, као и 

преласка становништва из села у град. Уочљиве су мигриције студената у веће 

универзитетске центре, али је и Врање велики апсорпциони центар дневних миграција. 

Типочно за сеоска насеља да су сеоска насеља велика емиграциона подручја 

У полној структури углавном последица наслеђа, мада и привредна кретања 

могу да утичу на као шти су структуре привредне делатности и потреба за радном 

снгом изазивају миграторна кретања па самим и утичу на полну структуру. У 

насељима Врањске котлине је више мушкараца (50,3%) у односу на жене (49,7%) 

Просечна густина насељености Врањске котлине износи 101 становника на km2.(РЗС 

2011) 
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4.3. Привреда 

 

 

Све до завршетка II светског рата, па и непосредно пре њега,на простору 

Врањске котлине, аграрна протизводња заузимала је водеће моесто у привредном 

животу. Неаграрне делатности биле су у почетној фази развитка. Временом, градска 

насеља ове области постају концентрационе тачке локације неаграрних активности, у 

првом реду индустрије . 

 За просторе већих насеља сем пољопривреде била је заступљена и трговина. 

Главно седиште трговине у Врањској котлини било је Врање. Главни трговачки били 

су жива стока, вуна, кожа и конопље. Тако захваљујући повољном географском 

положају и повећање броја становника условило је стварање трговниско- занатских 

центара тј Бујнавца, Владичиног Хана и Сурдулице.Занатство је у насељима Врањске 

котлине почело је у другој половини XIX прво у селима а онда се пренело са села у 

веће варошице.  

Интензиван развој индустрије и других пратећих, секундарних, терцијарних и 

квартарнмих делатности условљава бројне социо-економске и просторне промене. 

Постепено се мењају провредна обележја, индустрија преузима примат од примарних 

делатности. 

Примарне делатности (пољопривреда, шумарство, лов и риболов) по степену 

развијености и темпу развитка заостају секундарним и терцијарним активностима. 

Осим тога присутно је било и стално опадање броја запослених радника у овим 

делатностима, што утиче на процес деаграризације становништва. Трансформације у 

примарној структури највише су захватио област око Јужне Мораве од свих примарних 

делатности највећи значај има пољопривреда 

Природни услови за равој пољопривреде су веома хетерогени, а одређени су 

географским положајем, рељефом, хидрографским одликама, различитом 

заступљеношћу и квалитетом земљишног фонда и климом и другим факторима. Поред 

плодних равница и речних долина веома су заступљене и брдско-планинска подручја 

које имају неповољнија услове за пољопривредну производњу 

Индустрија је лоцирана у градским насељима и општинама у оквиру Врањске 

котлине. Општи равитак друштвено-економског комплекса директно се одражава на 

ниво развијености секундарних и терцијарних активности. 

Секундарни индустирјско развирак и локација индустрије у деловим Врањске 

котлине имала је пресудан значај на процесе деаграризације у урбанизације 

становништва. Урбанизација као савремени деуштвено економски процес има 

вишеструко дејство на траснформацију простора и промену начина живота људи. 

(Стаменковић С, 1989) 



 
 

25 

Ниш 2016 

4.3.1 Пољопривреда 

 

Природни услови за развој пољопривреде су веома хетерогени, а одређени су 

географским положајем,рељефом,хидрографскимодликама,различитом заступљеношћу 

и квалитетом земљишта, климатским одликама и другим осталим факторима. Поред 

плодинх равница око Јужне Мораве веома су заступљене и брдско-планинско 

земљиштa којa имају неповољније услове за пољопривредну производњу. 

Пољопривреда производња је значајан сегмента удела укупне привредне 

структуре Врањске котлине. Економске тешкоће у претходном периоду значајно су 

погоршаале стање у пољопривреди и прехрамбраној индустрији целе Репубике, а 

посебн на подручју Пчињског округа. Знатно је ослабљен њихов финансијски 

потенцијал што је условило напуштање пољоприведне производње и одлазак и одлазак 

људи са села. Ограничене фанансијске могућности коче трансформацију и развој 

пољопривреде, па се излаз мора тражити у стварању услова који би били правлачни за 

инвеститоре. Отворено тржиште и конкуренција донела је нин проблема 

пољопривредницима , мали број њих је успео  да се квалитетом и ценом изброи за 

позицију на тржисту.(Просторни план, 2011) 

Пољопривреда је екстензивна, најчешће традиционална али има и појединих 

газдинствана, који су тржишно опредељени. Управо пољопривредне производе долазе 

из других округа у оквиру Републике Србије. Недовољна заступљеност прерађивачких 

капацитета и нестабилност пољоприведних производа демотивише пољопривреднике у 

интевизирању производње. Услед транзиције велика предузећа попут „Пољопродукта“ 

су тешко прошчи кроз период транзиције. 

Слаби степен прераде прозвида, а високих цена доводи до неконкурентности 

робе. Пословне системе треба повезати са прехрамбеном индустијом, укрупњивати 

поседе, те уз напор државе да унапреди рурална подручја и помоћ Европске Уније за 

подстицаје социјалне у руралним срединама. 

Табела бр. 5: Структура земљишних површина на простору Врањске котлине 

2012. године 

Пољопривредно 

земљиште 

Врање Владичин Хан Сурдулица Бујановац 

Укупно 30721,44 12399,11 22537, 17841,99 

Оранице и 

баште 

8592,21 2732,28 1368 6707,29 

Ливаде и 

пашњаци 

6850, 2948,02 3351,75 5503,36 

Воћњаци 1152,43 961,62 428,7 301,51 

Виногради 268,77 4,52 2,44 121,1 

Извор: http://popispoljoprivrede.stat.rs 
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Ратарске површине су углавном уситњене, до њих се тешко долази је су пољски 

путеви у лошем стању, што у знатној мери отежава приступ и примену пољопривредне 

механизације. Примена агротехничких мера је у неуједначена и код већина 

произвођача далеко испод савременог нивоа. Највише се од савремене исхране усева и 

заштите од корова, штеточина и узрочника болести. 

Од повртарских култура највише је заступљен кромпир, затим парадајз, 

паприка, купус и луковичасто поврће. Повртарска производњазаступљена је у 

низијским пределима. У повртарству преовлађује баштенски тип производње, те 

произведено поврће се већином користи у сопственом домаћинству, а евентуални 

вишкови се продају на градским пијацама. Приноси су релативно ниски и поврће је 

лошег квалитата. У Врањско бањи користи се геотермална енергија за гајење поврћа у 

стакленицима. 

Воћарска производња је екстентзивна. Највећа производња је шљива, јабука, 

вишања, крушки, трешања итд. Приноси су веома ниски, и у односу на остале делове 

Србије, сем вишње која се може поредити и са приносима у Европи. 

Виноградарство је углавном за сопстевене потребе. Издвајамо Сурдуличко, 

Буштрењско и Вртогошко виногорје. Површине под  виномон лозом се смањују, од 

1990 године у присеку за 25%. Пољопривредни произвођачи ретко продају своје 

грожђе већим винаријама због неисплативости, па имамо пример у селу Буштрењу су 

мештани сопственим средствима започели изградњу винарије. 

Сточарство је неразвијено због ниске производности и незаступљености 

фармских животиња по јединици пољопривредне површине. Она углавном задовољава 

домаће потребе у потрошњи која је много нижа у односу на развијене ѕемље због слабе 

куповне моћи становништва. Раније велики допринос тржишној понуди давале су 

велике друштвене фарме. Данас је један део њих приватизован, а друге су у поступку 

праватизације 

На газдинствима углавном је заступљен традиционални начин сточарске 

производње. Од фармских животиња гаје се говеда, овце, свиње, козе и коњи. 

Сточарска производња бележи знатан пад. У односу на 1990 годину умањена је за 40%, 

овчарству 30-50%, слично је и у говедарству, док је индустријса производња у 

живинарству највише назадовала. (Просторни план, 2011) 
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4.3.2 Рударство и енергетика 

 

 

 

 Подручје Врањксе котлине људи су се још у римском добу бавили рударством, 

то је нарочито било присутно у сливу реке Врле где су нађени трагови трагови старог 

рударства. Одржавало се рударство и током средњег века у самоковима-местима где се 

топила руда. Сваки самоков имао је и шуму јер у ранијем топионичарству био важан 

угаљ. То је било око Масурице, Доњег Романовца итд. . (Трифунофски Ј. 1962) 

Врањска котлина спада у ред подручја са налазиштима металних и неметалних 

сировина, грађевинског материјала, термоминералних вода-геотермалне енергије у 

хидроенергије. 

Уљани шкрилци Врањског басена, после Алексиначпкг су највећа налазишта 

шкрилаца у Републици Србији. Локалитети су у Буштрењској зони, северно од Врања 

па све до села Брњаре односно до Пчиње. Нашли су примену у грађевниској 

индустрији за производњу цигли и цементa. 

Од металичних сировина на подручју Врањске котлине утврђено је присуство  

олова и цинка на Бесној Кобили у близини Криве Феје као у њеној околини у 

минерализованој зони која се протеже од северне Македоније па до Бесне Ккбиле и 

Чемерника. Интезивна и систематска истраживања на овој локацији су почела јос 1958 

године. Експлоатација и прерада олова и цинка врши се само у локалитету „Грот“ где 

је степен истражености висок. У непосредном окружењу истраживане су и нове 

количине у локалитетима „Вучково лежиште“, „Ђавоља воденица“ I и II и Лукова 

долина.(Просторни план,2011) 

Молибден спада у групу ретких и цењених метала. Користи се у производњи 

челика отпорног на јак притисак. Значајна лежишта налазе се у широкој зони од 

Мачкатице код Сурдулице па до Криве Феје код  Врањске бање. Ова налазишта су 

минеролошки су интересантна али због малог садржаја метала у руди се економски 

неисплатива за експлоатацију. У руднику код Мачкатидце је некад радило три до пет 

хиљада људи. Екплоатације руде престала је 1950 године.(Павловић М,1995) 

Волфрам је редак метал у данашњој машиноградњи, аутомобилској и авионској 

индустрији. Налазиште волфрама има у околини Сурдулице где су врпена 

истраживања осадемдесетих година XX века и процењено је око 75 милиона тона 

руде.(Павловић М,1995) 

Антимон спада у групу ретких метала. Налазишта антимона налазе се у 

околинин Бујановца.Експлоатисање се вршило од стране Немаца за време Другог 
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светског рата. Рудник антимона код Бујановца затворен је 1957 године.(Павловић 

М,1995) 

Неметаличне минералне сировине представљају значајну потенцијалну 

сировинску базу. Од неметаличних сировина вулкански туфови, каолизирани гранит, 

бентонитне глине, пегматити графит итд. 

Вулкански туфови, зеолит представља хидратисани алумосиликат калцијума, 

натријума и калијума. Богата налазиште има у околини Врања, село Златокоп. Користи 

се у индустрији као адсорбенти гасова, као катализатори и пречишћивачи 

(размекшивање воде, упијање гасова и течности). (Просторни план, 2011) 

Каолинизирани гранит утврђен је код села Горњи Вртогош и представља 

источни обод бујановачког гранитног масива. Примену има у хемијској индустрији 

папирној и керамичкој индустрији. 

Бентонитна глина има велики значај у грађевинској индустрији, пољопривреди, 

медицини. Има налазишта у близини Врањске бање и Нерадовца у близини Врања. 

Графит је угљеников минерал црне боје. Користи се ко термоизолатор, 

проводник, приликом електролизе и у електроиндустрији. Налазишта има околини 

Бујановца.(Павловић М,1995) 

 На простору Врањске котлине искоришћена је пад реке Врле за изградњу 

хидроелектрана. Иако не спада просторно у оквиру Врањске котлине Власинско језеро, 

Лисина и четири хидроелектране на Врли представљају хидроенергетски систтем 

„Власина“. После Другог светског рата почела је изградња Власинске бране која 

завршена 1949 године самим и тим је створено Власинско језеро на надморској висини 

од 1210 m са површином од 16,5 m2. Вода из Власинског језера са водохвата Врле 1 иде 

тунелом до хидроелекране Врле 1 која је изграђена 1951 у унутрашњости Чемерника и 

предствља подземну хидроелектрану. Воде иде под притиском тунелом 2,144 m и 

покреће турбине. Вода ид Врле I продужава се за покретања турбина хидроелектрана 

Врле II (1952), Врле III (1958)  и Врле IV (1959). Врла I је испод земље, Врла II и III су 

на самој реци док је Врла IV на Сувој Морави код Владичиног Хана. Максимална 

инсталисана снага је 127 МW. 

 Од енергетских сировина које имају економску вредност спада и 

термоминерална вода у Врањској бањи, прецизији у термоминералној зони 

констатоване у непосредној близини некадашње вулканске активности, бројних раседа 

и Моравске дислокационе линије на десном ободу Врањске котлине на простору до 

Врањске бање до Топлаца. Термоминерални извори представљају непроцењено 

природно богатство које пружа випеструку могућност за развој привредних 

делатности, термоминерални извори Врањске бање имају неограничену могућност за 

развој бањско-рекреатвине туристичке привреде и њених пратећих грана. 

Високотемпературни биланс вода и геотермије стенских маса у будућности треба да 
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представља извор за добијање јефтине топлотне и електричне енергије.(Просторни 

план, 2011) 

 Прва систгемска истраживања у виду геолошких, геохемијских, геотермичких 

радова на изворима Врањске бање и њене шире околине, почете су 1969. године које су 

са извесним прекидима изводе се и данас са извесним проблемима током финансирања 

истраживања. Геотермалана енергија манифестује се у виду топлих термоминералних 

извора, који се на површини земље јављају као слободне издани  са температуром у 

распону од 88 до 98 oC 

 

4.3.3 Индустрија 

 

  

 После II светског рата изградња идустријских постројења постаје један од 

главних циљева привредног развоја. Индустријска производња се повећавала, а 

развијалае  су се нове гране (машинска, елекктроиндустрија, тешка хемијска 

индустрија). Подстицан је развој лаке индустрије у привредно неразвијеним 

подручјима. Шездесетих година XX века индустрија постиже интезивнији развој и 

бележи се значајан извоз индустријских производа. Распад СФРЈ почетком деведесетих 

година XX века, проузроковало је смањење тржишта, а економске санкције и НАТО 

бомбардовање 1999. године утицалу су на заостајање индустрије.(Борољев Н,2015) 

 Упркос страдањима  и неповољним околностима, сачувано је знање и стручност 

наших људи, који су у стању да у новим друштвено-економских условима за кратко 

време обнове, покрени и унапреде производњу. Међутим критеријум квалитета 

производа на европском тржишту су веома високи, и треба још учинити у 

технолошком усавршавању у усвајању високих технологија, да би могли бити 

конкурентни на тржишту. 

 Модернизација производње (аутоматизација, роботизација) постепено мења 

структуру индустрије и повећава продуктивност рада и улогу високостручног рада.у 

гранској структури водећа улога припада прерађивачкој индустрији. Развој индустрије 

зависиће од тога у којој мери ће бити усвојене и примењене високе технологије које 

запошљавају високообразоване кадрове. 

 У структури привреде доминирају гране-велики системи који запошљавају 

велико број радника и тешко се прилагођавају савременом начину пословања. То се 

вечином гране лаке индустрије, које су високо увозно зависне, имају 

предимензиониране капацитете намењене извозу, чија је просечна старост 10 и випе 

година, и које не могу да поднесу притисак светске конкуренције. 
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 Носиоце индустријске производње после II Светског рата у Врању, Владичиног 

Хану, Сурдулици и Бујановцу (највећа насеља у Врањској котлини) јесу: фабрика 

намештаја „Симпо“,фабрика грејних апарата „Алфа Плам“, Дуванска индустрија 

Врање, произвођач металних конструкција „Заваривач“,памучни комбинат  „Јумко“, 

фабрика обуће „Коштана“ – са главним седиштем у Врању; Фабрика машина и ливница 

челика „Мачкатица“, фабрика минералне изолације (камена вуна)„Вунизол“, фабрика 

аутоделова крагујевачке „Заставе“- са седиштем у Сурдулици; Фабрика фалаширане 

минералне воде „Хеба“ и „Бивода“, Дуванска индустрија Бујановац и фабрика 

гумопласике – са седиштем у Бујановцу; Фабрика дрвне индустрије „Слога“, фабрика 

производња обојених метала „Јужна Морава“, фабрика пластичних маса „Ханпласт“, 

пољопвредни комбинат „Делишес“ са седиштем у Владичином Хану. 

 Деоничарксо друштво дуванске индустрије „Врање“, скраћено „ДИВ“ 

најстарије је индустријско предузеће у град Врању. Основано је крајем XIX века – 1885 

године када почиње организована државна производња дувана. Производња цигарета 

почела отварањем фабрике цигарета 1960 године. У лето 2003 Влада Србије расписала 

је тендер за продају дуванске индустрије у Врању. Продат је мултинационалној 

компанији „British American Tobacco” за 85 милиона евра. Данас запошљава око 300 

радника.(Србољуб С,1995) 

 Фабрика за обућу „Коштана“ основана је 1958 године. Бавила се производњом 

кожне, спортске обуће и делова за обућу. „Коштана“ у свом саставу обједињивала је 

неколико техлошко-организованих целина у Врању, сурдуличком селу Белом Пољуи 

Нишу. Током своје највеће економске моћи осамдесетих и деведесетих година XX века 

основала је представништца и предузећа Русији, Мађарској, Италији, Македонији и 

Грчкој. Коштана је крах доживела 2000-те године, и касније је отишла у стечај. 

Фабрика је престала да постоји 2003 године.(Србољуб С,1995) 

 Фабрика намештаја „Симпо“ својевремени индустријски и привредни феномен 

основана је 1964 године. Брзо је прерасла у најмоћнију компанију у бившој Југославији 

у својој грани. После почетних потешкоћа, фабрика се развила у привредног гиганта. 

Осим производње намесштаја компанија је прешла у облат услужних делатности: 

трговине, угоститељства, туризма; као и у облати агроиндустрије. Своје индустријеке 

погоне сем у Врању налазе се у Бујановцу, Радовници, Прешеву, Сирогојну итд. 

Компанија симпо у великој мери извозе у стране земље, присутна је у Европи, Сад-у, 

Канади. Симпо је са великим успехом лансирао први бренд флаширане воде у Србији – 

„Роса“ које је продата „Кока Коли“ 2005 године. Период од 2006 године карактерише 

убрзана трансформација производних капацитета, ширење ивоза и константан рад на 

унапређењу малопродајне мреже. Од октобра 2014 компанија је у већинском државном 

власништву и налази се фази реструктуирања.(Србољуб С,1995) 

 Памучни комбинат „Јумко“ основан је 1960-те године. Тада је основна 

делтаност била производња памучног предива и разни врста памучних тканина. Годину 

дана кренула је редовна производња и у наредним деценијама постигнути су високи 

резултати у раду пре свега у производињи,реализацији. То је омогућило велике 
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инвестиције па је памучни комбинат постао гигант производње предива и тканине. 

Санкције су успориле интезиван раст компаније. Компаније није обустављала своју 

производњу и своја инвестициона улагања. Она је основала као део своје компаније 

модерну фабрику за производњу воде и безаколних пића „Бивода“. Период транзиције 

најтежи је у развоју компаније. Тих година дошло до реорганизације у раду. Агенција 

за приватизацију је 2011 године донела одлуку о ппокретању процеса реструктуирања. 

У задњим годинама компанија постаје лидер у наменској производњи 

униформи.(Србољуб С,1995) 

 Фабрика за производњу камене вуне „Вунизол отворена је у Судулици 1974 

године.  У мају 2005 године америчка компанија Knauff приватизовала је „Вунизол“. 

Повећан је обим производње и уведени су светски стандарди пословања. Knauff 

Insulation је данас једно од најуспешнијих предузећа на југу Србије. 

 Препознавши богатство бујановачког краја квалитетном и здравом водом 1976 

изграђена је фабрика зе флаширање природне воде „Хеба“. Компанија послује у складу 

са највишим стандардима у безбедности хране и пића. Компанија хеба поседује 

дистрибутивне центре у највежнијим регионалним центрима, чиме је омогућен 

пласман на читавој територији Србије. Поред тржишта Србије , вода је присутна и на 

тржиштима Црне Горе и Македоније. Једна је пд најшознатијих брендова Србије и 

региона. 

 Будући развој и опстанак индустрије у многоме зависи од помоћи државе и 

реализовања домаћих и страних инвестиција. Једна од таквих реализована је 2014. 

Године. Италијанска фирма за производњу цилепа „Геокс“ отворила је погон за 

произвосњу ципела у Врању.  

 

4.3.4 Туризам 

 

 

Полазну основу за развој туризма на простору насеља у оквиру Врањске 

котлине има:  географски положај, рељеф, повољна клима,термоминерални извори,  

вештачке акумулације, културне вредности, манифестације, стручно (квалификовано) 

становништво итд. Овде се могу развити многи видови туризма: транзитног, 

излетничког, језзерског, планинског, бањског итд. 

Географски положај је изузетно повољан, налази се на путу коридора Х, на 

тромеђи између Србије, Бугарске и Македоније. Налази се на средини пута између 

Београда и Солуна, што је погодно за развој транзитног туризма јер долином Јужне 

Мораве пролази значајан југоисточни туристички правац који води од Средње Европе 

ка југоистоку европског континента. 
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У рељефу доминирају као што је већ описано громадне планине, с тим овај крај 

има основу за развој зимског, планинског, рекреативног, излетничког туризма.. 

Бесна Кобила пружа са надморском висином од 1922 m спада у ред највиших 

планина у Србији. Планина пружа изузетне погодности за развој туризма које нису ни 

изблиза искоришћене.На обронцима планана педесетих година прошлог века изграђен 

је планински дом и неколико ски стаза. Дуго се није улагало у развој туристичких 

капацитета тек 2010-те године је извршена ревитализације планинског дома и ски 

стаза. Извршено је комплетног реновирање планинарског дома који опремљен у складу 

са данашњим захтевима туриста. Такође се уређене две скијашке стазе дугачке 480 m и 

250 m као и ски лифт капацитета од 500 скијаша на h. Једна од стаза оспособљена је и 

за ноћно скијање. Сем скијашких стаза ова планина се одликује изврсним 

бициклистичким стазама па велики број туристичких агенција из Европе у 

бициклистичке туре укључују и Бесну Кобилу. Са својом тренутном понудом и даљим 

унапређивањем туристичког садржаја Бесна Кобила има све услове да постане модеран 

туристички центар.(Просторни план,2011) 

Врањска котлина обилује термоминералним изворима па се у оквиру се две 

бање:Врањска бања и Бујановачка (Раковачка) бања. Врањска бања једна је од 

најстаријих у Србији. Налази се 10 km северосточно од Врања на западним огранцима 

Бесне Коблие. Лежи у долини Бањске реке на надморској висини од 380 m. 

Непроцењиво богатство представљају термоминерални извори са температуром воде 

од 96 до 110oC. То је примарна туристичка вредност бање. Термални извори су 

најтоплији на територији Србије, овај сегмент туристички је валоризован кроз 

лечилишну функцију за лечење реуматолошких обољења. Вода је богата лековитим 

компонентама: натријумом,калијумом, магнезијумом, силицијум-оксидом, гвожђе-

оксидом итд. Први облици организованог боравка посетилаца Врањске бање ради 

одмора сусрећу се веома рано. Интезивни развој туризма почиње после ослобођења од 

вишевековне турске владавине. Прве деценије XX века могу се сматрати периодом 

осмишљене туристичке изградње и уређења бање. Од тада до данашњег дана 

расположива инфраструктурна и туристичка основа се није битније променила. У 

различитим периодима туристички објекти су само мењали називе. Садашњу 

туристичку понуду чине више објеката за смештај туриста и различите врсте 

угоститељских објеката. То се хотел „Железничар“, Завод за реуматизам и 

посттрауматска стања и приватни смештај. Смештајни капацитети могу се оценити као 

задовољавајући и досадашњи степен њиховог коришњења је низак. Туристичком 

развоју свакако ће допринети и будућа топлификација целог бањског реона и изградња 

геотермалне централе с тим учиниће ово подручје оатом где ће бујати разнобојно 

цвеће.(Просторни План,2011) 

Табела бр 6: Туристичка ноћења у Врањској бањи за период од 1970 до 2006 год 

Туристичка 

ноћења 

1970 1980 1990 2000 2006 

74000 86000 67000 43000 32000 

Извор: http://webrzs.stat.gov.rs 
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Бујановачла (Раковачка) бања налази се 3 km североисточно од Бујановца,13 km 

од Врања поред аутопута (коридор Х). Извори овог лечилишта, налазе се на само 395 m 

надморске висине, у подножју села Раковац, због чега је дуго носила назив Раковачка 

бања. Лековите воде спадају у категорију натријум-хидрокарбонатних,сулфатних, 

угљено-киселих хипотерми (43oC). Користи се као терапијско средство за купање 

пацијената, а употребљава се и лековито блато (пелоид). Ова вода слична је води 

Врањске бање и користи се у лечењз реуматолошких, кардио-васкуларних болести идр. 

Иако постоје основе за тврдњу да је ова коришћена још у доба старих Римљана, а затим 

у средњем веку, у турско доба називана је Караман бања (Црно блато) и Бивол бања 

она спада у најмлађа природна лечилишта у Србији. Тек шездесетих година XX века 

извршена детаљна испитавања лековисти њене воде, а потом почело је уређивање 

сезонског бањског насеља. Тако су подигнути базени и пратећи објекти на простору 

где је деценијама пре тога била „дивља“ бања коју су раније посећивали разни 

болесници. Носилац здравствене, туристичке функције јесте Завод за превенцију, 

рехабилитацију „Врело“ који располаже са 200 лежаја стационарског и хотелског типа. 

Сем тога може се наћи и приватни смештај. Гостима на располагању и терени за мале 

спортове, амогући су излети до Бујановца, Врања, Врањске бање, манастир Прохор 

Пчињски. Бујановачка бања спада у ред средње посећених бања у Србији која 

осмишљавањем садржајнијег боравка посетилаца могу се постићи боља туристичка 

валоризација бање. 

Овај простор је кроз историју најкасније ослобођен од Турака самим тим када је 

реч о културно-историјским споменицима доминирају грађевине оријенталног типа. У 

Врању познати споменици из турског доба су; „Харемлук“ – стамбени простор женског 

дела пашинске породице из XVIII века, „Хамам“- турско купатило из XVIII века, „Бели 

мост“- мост подигнут због несреће љубави између Србина и Туркиње. Ово су 

најпознатији туристички мотиви у граду Врању. 

Овај крај има и много манифестација самим тим и могучност за развоја 

манифестационог туризма. Сваке године у Сурдулици се одржава „Власинско лето“, у 

Врању „Дани Врања“ и „Борина недеља. Једна оп најпознатијих манифетације јесу 

„Дани Каранфила“ у Врањској бањи. Одржавају се многобројне спортско-културна 

дешавања 

Једна од генерално главних мана туристичке понуде и туризма уопште слаб 

квалитет хотелског смештаја, као и стања сеоских насеља те немогућност за развој 

сеоског (аграрног) туризма. Хотелски и мотелски смештај везан је за предузећа која су 

у стагнацији па се тако одразило и на саме угоститељске објекте. Многи су задњим 

годинама затворени, па тако потенцијални туристи имају проблема у налажењу 

смештаја. 
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5.Насеља 

 

Врањска котлина се налази на подручју Пчињског управног округа.Уредбом 

Владе Републике Србије од јануара 1992 уређено је да се образују управни окрузи ради 

вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. Пчињски округ 

једна је од 29 управних округа у оквиру Републике Србије, и налати се њеном у јужном 

делу. Седиште округа је у граду Врању.  Обухвата град и општине: 

 Град Врање 

 Општина Владичин Хан 

 Општина Сурдулица 

 Општина Бујановац 

 Општина Трговиште 

 Општина Босилеград 

 Општина Прешево 

 

 

 

 

 

 

Слика бр 3: Општине у Пчињском округу  Слика бр 4: Пчињски округ у Србији 

Извор: https://sr.wikipedia.org         Извор: https://sr.wikipedia.org 

Град Врање налази се у Пчињском округу и уједно је и седиште округа.. 

Град је све до 2007 године представљао општину када је добио статус града. 

Граду припадају градске општине Врање и Врањска бања (која је статус 

општине добила 2010-те године)  и 105 сеоских насеља.. 
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Градска припадају градске општине: 

 Врање  

 Врањска бања 

и следећа сеоска насеља (укупно 103) 

 Александровац 

 Бабина Пољана 

 Барбарушинце 

 Барелић 

 Бели Брег 

 Бојин Дел 

 Бресница 

 Бујковац 

 Буљесовце 

 Буштрање 

 Вишевце 

 Власе 

 Вртогош 

 Големо 

Село 

 Горња 

Отуља 

 Горње 

Пуношевце 

 Горње 

Требешиње 

 Горње 

Жапско 

 Горњи 

Нерадовац 

 Градња 

 Гумериште 

 Давидовац 

 Добрејанце 

 Доња Отуља 

 Доње Жапско 

 Доње 

Пуношевце 

 Доње 

Требешиње 

 Доњи 

Нерадовац 

 Драгобужде 

 Дреновац 

 Дубница 

 Дуга Лука 

 Дулан 

 Дупељево 

 Златокоп 

 Изумно 

 Катун 

 Клашњице 

 Клисурица 

 Копањане 

 Корбевац 

 Корбул 

 Коћура 

 Крива Феја 

 Крушева 

Глава 

 Кумарево 

 Купининце 

 Лалинце 

 Лева Река 

 Лепчинце 

 Липовац 

 Луково 

 Марганце 

 Мечковац 

 Мијаковце 

 Мијовце 

 Миланово 

 Миливојце 

 Моштаница 

 Наставце 

 Несврта 

 Нова Брезовица 

 Обличка Сена 

 Остра Глава 

 Павловац 

 Паневље 

 Пљачковица 

 Првонек 

 Превалац 

 Преображење 

 Ранутовац 

 Ратаје 

 Рибнице 

 Ристовац 

 Рождаце 

 Русце 

 Себеврање 

 Сикирје 

 Сливница 

 Смиљевић 

 

Општина Сурдулица на територији Врањске котлине смештена је је у сливу 

реке Врле, Масуричког поља, док још обухвата слив горнје Јерме, Божичке реке и 

захвата део Владинске висоравни те обухвата површину од 628 km2. По подацима из 

2011 општина је имала 20871 становника. Седиште општине је у градском насељу 

Сурдулица са 10,088 становника. Данашња општина Сурдулица, поред своје раније 

територије, обухвата и подручје целе Власине и Клисуре, односно од Јужне Мораве до 

бугарске границе. Од укупне површине 33%, т. ј. преко 20.000 m хектара је обрадиво, а 

остало су пашњаци и шуме. Неплодно је само 5% од укупних површина, т. ј. око 3,5 

хиљада хектара. Преко 55% површна је у приватном сектору, а нешто ипод 45% у 

држвном. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D1%83%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D1%83%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D1%83%D1%99%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9B%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B0_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%99%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%86%D0%B5_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Општина Владичин хан је општина на југу Србије, простире се на јужном 

излазу из Грделичке клисуре, на северним обронцима Врањске котлине, а на ушћу 

Врле и Калиманке у Јужну Мораву. Општинско седиште Владичин Хан има око 11 

хиљада становника и лежи на надморској висини од 328 m. 

У општини Владичин Хан има једно градско насеље 

 Владичин Хан 

и 50 сеоских насеља 

 Балиновце, 

 Бачвиште, 

 Белановце, 

 Белишево, 

 Богошево, 

 Брестово, 

 Врбово, 

 Гариње, 

 Горње Јабуково, 

 Грамађе, 

 Декутинце, 

 Доње Јабуково, 

 Дупљане, 

 Житорађе, 

 Зебинце, 

 Јагњило, 

 Јастребац, 

 Јовац, 

 Калиманце, 

 Кацапун, 

 Козница, 

 Копитарце, 

 Костомлатица, 

 Кржинце, 

 Кукавица, 

 Куново, 

 Лебет, 

 Лепеница, 

 Летовиште, 

 Љутеж, 

 Мазараћ, 

 Манајле, 

 Мањак, 

 Мртвица, 

 Островица, 

 Полом, 

 Прекодолце, 

 Прибој, 

 Равна Река, 

 Рдово, 

 Репинце, 

 Репиште, 

 Ружић, 

 Солачка Сена, 

 Срнећи Дол, 

 Стубал, 

 Сува Морава, 

 Теговиште, 

 Урвич  

 Џеп. 

 

Општина Бујаноцац се налази у јужној Србији у Пчињском округу, источно од 

АП Косово и Метохија и северно од Македоније. Површина општине је 461 km². Према 

попису становништва 2012, у општини је живело 43.302 људи. Oпштина Бујановац има 

једно градско насеље и 58 сеоских насеља. 
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6.ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

Врањска котлина део композитне долине Јужне Мораве са изузетно повољним 

географским положајем, са изузетном повезаношћу насеља са даљом тенденцијом 

усавршавања саобрајних веза. 

Овај простор био је од давнина насељен о чему сведоче палелитска насеља у 

близини Враља (Гумериште и Чукар). За време римске владавине овде је било велики 

број рудника и поред њега је пролазио важни римски пут Via millitaris. Касније овај 

простор је био српском средњовековном државом, па након Косовског боја је наредни 

пет векова био под влашћу Турске империје. Вишевековни период под Турском 

влашћу оставио је печат на становништви као и на изглед и физиономију насеља. 

У оввиру физичко-географских одлика котлина је спуштена између громадних 

планина, која је у неогено представљала језеро. Клима је у највећем делу котлине 

умерено континетална и веома повољна са аграрну производњу. Котлина је богата 

воденим токовима а и у многоме је унапређена изградњом вештачких акумулација 

ради водоснадбевања и добијања електричне енергије. Доминирају гајњале  и веома се 

погодне узгајање дувана, воћа и поврћа. Овај крај богат шумама око 30% територије 

чији се удео смањио неконтролисаном сечом шума. 

Главна одлика друштвено-географских одлика јесте да је овај крај богат 

природним богатствима самим тим у многоме повезан са развој првих облика 

индустрије. Индустрија је један од главних покретача урбанизације и даље 

деаграризсције насеља. 

Главно градско насеље је Врање, које бележи раст броја становника механичким 

кретањем становника из околних приградских и сеоских насеља, док остала насеља 

бележе пад становника због негативног природног прираштаја, самим тим села у 

Врањској котлини полагано нестају што је типично за читаву Републику Србију. 

Једна од могућности развоја јесте транзитни туризам зато се налази на коридору 

Х.. Осим транзитног, велика перспектива је бањски туризам, захваљујучи богатству 

термоминерлних вода, као и могућноист развоја планинског туризма на планини 

Бесној Кобили. 

Перпсектива даљег развоја Врањске котлине јесте већа економска валоризацоја 

свог повољног географског положааја, повољне клима у смислу веће пољопривредне 

производње, даља трансформација и осамревењивање индустријских објеката. 
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 Рођен сам 23 новембра 1990 године у Врању. Завршио сам основну 

школу „Вук Караџић у Врању.2004 године са одличним успехом. Након тога сам 

уписаи гимназију „Бора Станковић“ друштвено –језички смер и завршио је 2009 и исте 

године уписао Природно математички факултет у Нишу, смер географ. Основне 

академске студије завшио сам 2012 године и исте године уписао мастер академске 

студије , смер мастер геоград. Завршио сам фебруара 2016 године. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

Ниш 2016 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Бировљев Наташа, Зрнић Слободан (2015), Географија 8, 2015 година 

2. Јовичпћ Добрица (2009), Туристичка географија Србије, Београд  

3. Марковић Ђ Јован (1966), Географске области Совијалистичке Федератвине 

Републике Југославије, Београд 

4. Марковић Ђ Јован, Мила Павловић (1995), Геограске регије Југославије, 

Београд 

5. Мила Павловић (1995) , Географија Југославије II, Београд 

6. Просторни план Града Врања (2011), Врање  

7. Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији,Републички 

завод за статистику 

8. Стаменковић Љ Србољуб (1995), Врање –Генеза и насеобинска еволуција-, 

Београд  

9. Стаменковић Љ Србољуб (1989), Дневне миграције становништва (Радне снаге 

и школске омладине) према централним насељима у Врањком крају, Београд  

10. Трифуновски Јован (1962), Врањска котлина –Антропогеографска истраживања, 

Скопље 

11. http://www.vranje.org.rs 

12. http://www.bujanovac.rs 

13. http://www.bujanovac.rs 

14. http://www.surdulica.org 

15. http://www.hidmet.gov.rs 

16. http://webrzs.stat.gov.rs 

17. https://sr.wikipedia.org 

http://www.vranje.org.rs/
http://www.bujanovac.rs/
http://www.bujanovac.rs/
http://www.surdulica.org/
http://www.hidmet.gov.rs/
http://webrzs.stat.gov.rs/
https://sr.wikipedia.org/

