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УВОД 

 

У овом раду биће обрађена тема која се односи на промене броја домаћинстава у 

руралним насељима општине Лесковац.Представљене промене се односе на период с 

краја 20. и на почетку 21. века, односно према пописима 1971.,1981., 1991., 2002. и 2011. 

године. Такође, у раду ће бити приказана структура руралних насеља према просечном 

броју чланова домаћинства, као и структура самих домаћинстава на основу броја 

чланова који их сачињавају. 

Домаћинство, као важан носилац развоја неке области, завређује огромну пажњу. 

То је простор где се одвија живот најзначајније ћелије друштва-породице. Из ове 

чињенице произилази да је готово свака људска активност уско повезана са 

домаћинством. Оно је најважнији чинилац насељених места, главни извор радне снаге, 

а његови чланови, у ратним временима, стуб одбране државе. 

Сви показатељи који се односе на домаћинство, у великој мери осликавају и 

стање друштва. Од броја домаћинстава који је у непосредној вези са бројем становника 

, преко просечног броја чланова домаћинства који је један од показатеља природног 

прираштаја( пракса је показала да на просторима са ниском стопом 

наталитетадомаћинства имају мањи број чланова) све до структуре домаћинства према 

броју чланова (што неретко показује социо-економско стање друштва).  

На територији општине Лесковац смештено је 144 насеља. Од тога 141 насеље је 

руралног типа. Ово указује на важност посвећивања пажње стању сеоских домаћинстава 

која се у њима налазе.  
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

 

Општина Лесковац административно припада Јабланичком округу и налази се на 

југоистоку Србије. Географски припада планинско-долинско-котлинској макрорегији, 

мезорегији Јужна Србија, а у оквиру ње субрегији Јужно Поморавље у ужем 

смислу.(Марковић. Ј., Павловић. М., 1995.) 

 

Слика1 Границе општине Лесковац (извор: sh.wikipedia.org) 

 

Административни центар општине је град Лесковац. Лесковац се налази на 42º 

59' северне географске ширине и 21º 57' источне географске дужине, на реци Ветерници 

испод брда Хисар, на надморској висини од 225 m. Површина ужег градског језгра 

износи око 1630 ha. Зона заштите града износи 1325 ha, а ужа територија приградских 

насеља 320 ha. (Завод за урбанизам Лесковац, 2000.) 

На северу се општина Лесковац граничи са општинама Житорађа, Дољевац и 

Гаџин Хан, на истоку границу чине општине Власотинце и Црна Трава. На југу се 

граничи са општином Сурдулица, Владичин Хан,  Врање,  Косовска Каменица и Медвеђа 

док западну границу чине општине Лебане и Бојник.  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Administrativna_podela_Srbije
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Општина Лесковац се простире на површини од 1025 km2 са око 156000 

становника који су настањени у 144 насеља. Лесковац, Вучје и Грделица су насеља 

градског типа.  

Уадминистративној подели општина је подељена на 134 месних заједница или 

140 катастарских општина(Територијалнареорганизација општине Лесковац, 2005). 

Осим Лесковачке котлине где се налази град, општина обухвата и западне падине 

Бабичке Горе, северозападне падине Крушевице, северне падине Кукавице, северне и 

средњње делове Грделичке клисуре и подручје Округлице. 

Праву природну границу има само на истоку и југу. Североисточна и источна 

граница је Бабичка гора, а на југу гребен Кукавице чини природну баријеру према 

општини Владичин Хан. Остале границе се пружају највећим делом дуж ниских развођа 

између Јужне Мораве и њених притока или између ових притока.  Западна граница према 

општини Бојник води развођем између Јабланице и Пусте реке, које је ниско и веома 

проходно. Део западне границе која је одваја од општине Лебане, иде развођем између 

Ветернице и Горње Јабланице и сече басен Доње Јабланице на два једнака дела. Овде 

нема праве природне границе, пошто дуж Јабланице иде главни пут који представља 

главну саобраћајницу којом се одржавају везе Лесковца и Лебана. Источну граница 

према Заплању, води гребеном Бабичке горе. Напуштајући овај гребен граница даље 

продужава дуж развођа између Власине и Јужне Мораве и тако одваја општину 

Власотинца од Лесковца, све док не сиђе у Доњу Власину, која ту тече кроз моравски 

басен све до свог ушћа.  

Према површини коју заузима, броју становника и густини насељености (155 

становника на km2) Лесковац је међу највећим општинама у Србији. 

Главну саобраћајну артерију општине чини трансконтинентална друмска 

саобраћајница Е-75 која моравско-вардарским правцем повезује средњу Европу са 

Грчком и Блиским Истоком. Аутопут Е-75 је изграђен 1960.године, железничка пруга 

изграђена је 1886. и електрифицирана 1974. године. Лесковац је од Београда удаљен око 

290 km , од Ниша, једног од највећих Балканских саобраћајних чворишта, само 45 km, 

док је од Скопља удаљен 160 km. Сам град има мрежу путева локалног и регионалног 

карактера на којима је развијен аутобуски саобраћај, и везује га са Власотинцем, Вучјем, 

Бојником, Лебаном, Црном Тревом и другим местима. Међутим немају сва насеља у 

општини добре саобраћајне везе. Најбоље саобраћајне везе имају насеља која се налазе 
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поред пута Лесковац-Ниш и насеља која су уврштена у градску саобраћајну мрежу( 

Територијална реорганизација општине Лесковац, 2005). 

Релативно добру везу имају насеља између Лесковца и суседних општинских 

центара (Лебана, Власотинца и Бојника), насеља између Лесковца и осталих урбаних 

насеља у општини (Вучја и Грделице), као и насеља на путу Ниш-Бојник (Доње Бријање, 

Међа, Шарлинце и Кутлеш). Од 144 насеља у општини 22 имају добре саобраћајне везе, 

30 насеља релативно добре а 92 имају незадовољавајуће саобраћајне везе. Ово су 

претежно планинска села у којима су путеви са аспекта употребе моторних возила 

готово неупотребљиви (Бистрица, Несврта...). 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

Током дугог временског периода Лесковачка котлина и њени ободни делови, а 

самим тим и општина Лесковац прошли су кроз неколико фаза развоја. Промене које су 

се дешавале за време тих фаза утицале су на физичке одлике какве и данас познајемо. 

 

2.1. Геолошки састав 

 

Геолошке творевине у Лесковачкој котлини  јављају ступњевито једне изнад 

других, тако да најмлађе стене леже на најнижем терену а најстарије највише, а између 

њих су творевине настале у међупериоду (терцијар) у доба кад је постојало језеро у 

котлини. 

 Тако најстарије и највише стене су кристаласти шкриљци, распрострањени на 

околним планинама и печењевачки кристалин, као једна заостала ,,оаза“ тих стена. 

Геолошку подлогу чине 3 основне геолошке творевине. Геолошки најстарији су 

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

Они су састављени од кристаластих шкриљаца и најчешће представљени гнајсом. На 

додиру ових стена са млађим плиоценским, које испуњавају највећи део котлине и 

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

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

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

којих се Лесковачка котлина спустила пре него што је у њој наступила језерска фаза и 

пре него што је почело таложење моћних језерских наслага, које су, на местима где су 

оголићене, достигле дебљину од 140 m (Милојевић. С., 1924). 

Кристаласти шкриљци ободних планина се наслањају на миоплиоцене творевине 

(конгломерате, глине, глиновите пескове, пескове, шљунковите пескове и др.) које су 

маскирале велико пространство палеорељефа котлине, састављеног од старијих стена. 

Управо ове тектографско-стратиграфске чланове је формирало неогено Лесковачко 

језеро. 
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Најмлађе и најниже творевине се простиру у долинама река Лесковачке котлине, 

различитих дебљина и састава. 

Најуочљивији елемент у котлини су мио-плиоцене наслаге. То су наслаге које 

належу на околне планине и косе које се у виду језичака увлаче ка центру котлине. Оне 

су међусобно одвојене и чине наспрамна развођа између Ветернице, Сушице, Јабланице 

и Пусте реке. То су скоро уравњене косе које се могу повезати у једну раван. Хисар са 

Лесковачким висовима са 341m висине, Рударска чука са 371 m, Сушица са Голом чуком 

329 m висине и др. Темена ових коса могу се повезати у пространу раван просечне 

висине око 350 m.  

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

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

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

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

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

лискунским и фелдспатским честицама. Овакав профил плиоценских седимената нешто 

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

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

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

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

језерских наслага. По С. Милојевићу, у време превазиђене абразионистичке теорије та 

раван представља најнижи под некадашњег Лесковачког језера. По тој теорији, та раван 

је створена на крају живота неогеног језера, које се измоделирало при повлачењу. Тако 

следи да се језеро усекло у сопствене седименте, што је немогуће. 

Дебљина тих седимената је око 140 m изнад речних токова али како реке још нису 

оголиле подину тих језерских седимената, они су знатно дебљи. 
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Слика 2. Шљунковито-песковити седименти високих тераса у Лесковачкој котлини 

(Ракић.М., 1977): 1. протерозоик(гнајсеви, леотинолити и микашисти); 2. 

миоплиоцен(глине и пескови); 3. еоплеистоцен (шљункови и пескови); 4. 

плеистоцен(шљункови речне терасе 25-35 m); 5. холоцен(алувијални шљункови и 

пескови). 

Геолошки састав Поречја истоветан је саставу целе Лесковачке котлине са 

извесним незнатним специфичностима. Његову основну грађу чине кристаласти 

шкриљци нижег и вишег метаморфизма. Шкриљци Поречја рашчлањују се на шкриљце 

доњег и горњег комплекса. Доњи комплекс чине у највећем делу лискунски парагнајсеви 

и парашкриљци, као и албитске стене највећим делом магматског порекла. По свом 

постанјку овај слој шкриљаца припада старијем протозоику или архаику. У серију 

кристаластих шкриљаца утиснути су гранити Влајне, највишег дела планинског масива 

Кукавице, а код села Букове Главе има појава гнајсгранита. У грађи Поречја нису 

присутни кристаласти шкриљци седиментно вулканске формације, метаморфисани од 

фације зелених шкриљаца (изграђених претежно од албитских гнајсева са сочивима 

слабије албитских шкриљаца).Овакакву грађу имају планине на источном ободу котлине 

као што су Острозуб, Бабичка гора и Селичевица, што представља специфичност у 

геолошкој грађи овог дела котлине. 
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Слика 3: Стене Грделичке клисуре. (фото. И. Стевановић) 

 

Што се тиче језерских седимената, они су у највећем делу састављени од глина, 

ситних глиновитих пескова, конгломерата. Преко ових седимената леже флувијални 

наносиразних дебљина и састава, углавном од кварцних шљункова којима је испуњена 

и сама долина Јужне мораве. У геолошком саставу Поречја нема кречњака и фосфора, 

па је целокупан његов педолошки покривач без ових елемената (Јовановић, Ј., 1972). 

Геолошки састав Грделичке клисуре је веома једноставан. Прави клусурасти 

део (долина Јужне Мораве) је целом својом дужином урезан у кристаласте шкриљце. 

Једини изузетак чини незнатна партија из периода сенона-једри кречњаци и крупнозрни 

пешчари између Џепа и Владичиног Хана на левој обали Јужне Мораве.  
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Кристаласти шкриљци прве групе у клисурастом делу области и око њега 

заузимају највеће пространство. Главни њихови представници су: микашисти, филити, 

амфиболити и једри гнајсеви разних врста. То су врлометаморфисане и раздробљене 

стене. 

 Само на појединим местима кристаласти шкриљци показују јасну слојевитост и 

пад, док су на већем простору покривени глином која постаје од распадања. Ту се 

слојевитост шкриљаца једино може видети у дубљим долинама. Уопште главна одлика 

поменутих стена је да су јако убране и изломљене са честим променама у паду и правцу 

на малим растојањима. Услед тога се јавља њихова склоност ка интензивним 

механичким распадањем. 

У ивичним деловима области, нарочито у источном крају и то између 

Предејанске и Козарске реке (предгорје Качера) и део између Крушкове долине и села 

Кораћевца, јављају се младе еруптивне стене -андезити и дацити.(Луковић.М). Они су 

избили као интрузије кроз серију кристаластих шкриљаца. Добро се виде у атарима села 

Троскача, Мачкатице, Рупља и још неких других насеља. 

Преко чвршће геолошке грађе леже млађе растресите наслаге. У ове спадају 

слатководни неогени седименти. Виде се у облику мањих покривача углавном у 

северном делу области. Тамо су благе косе између којих су плитке долине. Језерски 

седименти слабије су очувани у средишњем и јужном делу Грделичке клисуре. У тим 

деловима њих су однеле веће Моравине притоке, а и сама Ј.Морава. 

У долинским деловима области, нарочито по дну проширења, раширени су 

алувијални наноси разне дебљине. Углавном преовладавају шљунак и песак. Ређе се 

види и муљ(Трифуновски. Ј., 1964). 

 

2.2. Рељеф и ерозивни процеси 

 

Лесковачка котлина представља тектонску потолину насталу раседањем у 

Родопској маси у време настанка и осталих Моравских потолина. Раседање се вршило 

дуж раседних линија различитих праваца, од којих је најважнија меридијанска 

дислокација. Она се на север везује за Велико-моравску дислокацију а на југу за расед 
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Момине клисуре. Она је најстарија и активна је кроз дуги геолошки период а најважнија 

активност се веже за период од средњег миоцена до краја понта, док потпуни крај 

активности престаје у плиоцену или плеистоцену. Управо ова дислокација која се дуж 

источног обода пружа меридијански, не занемарујући попречне и локалне раседе,  је 

најважнија за тектонско формирање котлине. 

Поред интензивне радијалне тектонике, изражени су били и тангенцијални 

поремећаји који се могу пратити на десној страни Јужне Мораве јер је терцијарна серија 

са вулканским материјалом нагнута ка западу што, се веже за плиоцен. 

Дакле то су раседи који су омогућили формирање котлине, док је Грделичка 

клисура била само тектонски предиспонирана, чиме је била јасна подвојеност 

Лесковачког од Врањског басена. 

Дно Лесковачке котлине је на око 250 m (кристаласта основа је још нижа) што 

значи да је износ спуштања био од 500-1000 m. 

О времену раседања код различитих аутора постоје извесна неслагања али је 

извесно да је континентална фаза трајаласве до средњег миоцена када је наступила 

трансгресија, тј. тада и у горњем миоцену је било главно и највеће раседање. 

У тако формирану котлину су продрле воде Панонског мора. Дубина воде за 

време највишег стања износила је око  650 m, односно језерски ниво је допирао до око 

850 m апсолутне висине. У време постојања језера је било даљих раседања, тако да су 

издигнуте масе које су делимично штрчале (Бабичка гора, Селичевица, Крушевица) 

продужиле издизање изнад  језерског нивоа. 

Тако окружујуће масе су дале материјал за језерске наслаге у лесковачкој 

котлини. То је био комплекс (централна језерска раван) висине око 350 m, који су реке 

котлине раскомадале до данас постојећих коса. Таложење тог материјала се вршило од 

средњег миоцена до средњег плиоцена, што је у ствари период живота језера у 

Лесковачком басену. После повлачења језера наступила је флувијална фаза. 

Лесковачка котлина у свом геоморфолошком развоју је прошла кроз три главне 

фазе: тектонско спуштање котлине у Власинској, односно Грделичкој 

површипреобраћање исте у језеро (неоген) и сукцесивно повлачење тог језера, када је 

наступила флувијална (речна) фаза која траје до данас. 
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Најмаркантнији облици у рељефу Лесковачке котлине су широке речне долине, 

које у ствари чине котлинско дно. Котлинско дно је углавном уравњено па се у њему 

издвајају поља, међу којима је најизразитије Лесковачко поље око тока Јужне Мораве. 

Остала поља се прстенасто гранају уз доње токове њених притока. Око доњег тока 

Власине, десне притоке Јужне Мораве, пружа се Власинско поље, са леве стране, око 

доњег тока Ветернице-Ветерничко поље, које се данас често назива Лесковачким пољем, 

мада је јасно одвојено од њега. Остала два поља око доњих токова Јабланице и Пусте 

реке су Јабланичко и Пусторечко поље (Бојничко-Брестовачко поље). 

Развођа река у котлини чине наспрамне косе, које се у виду језичака са обода 

увлаче ка центру котлине. Ове косе састоје се од разних глина и пескова наталожених у 

време постојања неогеног језера. Темена дугих и скоро уравњених коса могу се повезати 

у раван висине око 350 m, која, по С. Милојевићу, представља централну језерску раван. 

После повлачења језера, она је хидрографском мрежом рашчлањена, чиме су формиране 

дугачке косе и долине река у котлини. 

Неогено Лесковачко језеро није имало већих притока. То су биле мање реке, чија 

су ушћа била у заливима језера. Поједине фазе у периоду егзистовања језера изазвале су 

знатне промене код његових притока, тј. фазе у ,,животу“ језера имале су своје пандане 

у развоју речних долина, због доње ерозивне базе. Из тог разлога постоје само 

флувијални облици настали након повлачења језера, када су долине формиране на 

централној језерској равни. 

Моћни комплекси језерских седимената наталожених од средњег миоцена до 

доњег плиоцена су различите старости и дебљине, било да се ради о изолованим 

партијама било о пространијим комплексима. На дну котлине највише очувани комплекс 

неогених седимената се налази изнад пута Тулово-Чукљеник од 430 m висине, док по 

ободу котлине има изолованих партија на већим висинама. Овако очуване партије нису 

довољан елемент за реконструкцију језерске акумулативне равни на којој је развијена 

данашња речна мрежа котлине. 

Овај проблем може се решити преко појаве епигенија. Појаву епигеније имамо на 

излазном делу Грделичке клисуре где је Козарска река, десна притока Јужне Мораве, 

усекла своју долину на контакту кристаластих шкриљаца и терцијарног терена котлине, 

чија се висина креће око 400m. Међутим она низводно улази у виши терен од 
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кристаластих шкриљаца  између Плужевине (475m) и Мужана (620m), што несумњиво 

доказује епигенетско усецање долине ове реке. 

 

 

Слика 4: епигенија Козарске реке (скица Ч.Милића) 

У котлини имамо појаву епигеније и на Шуманској реци али је она од мањег 

значаја јер се налази на висини мањој од 300m. 

Овде треба узети у обзир и постпонтска спуштања дна котлине и издизање обода, 

као и селективно дејство флувиоденудационих процеса. О динамици геоморфолошког 

развитка слива Јужне Мораве у котлини поред епигенија најбоље говоре појаве низа 

површи и њихових симултаних форми, подова и тераса. Да би се то урадило треба најпре 

територијално фиксирати језера у панону и понту и осврнути се на развитак палеогеног 

рељефа, као и њихов однос према тектоници језерских седимената са којима се или 

граниче или их секу. Значај има површ на 810-840mи ниже површи. Површ на 810-840m 

је постпонтске старости и флувијалног карактера, јер је усечена у старије стене по ободу 

котлине. Ова површ око Грделичке клисуре је блиска току Јужне Мораве и јако је 

рашчлањена. Приликом изградње ове површи ободни делови понтијске акумулативне 

равни били су на висини Црног камена на Коритнику (860m висине).Површ на 310-350 

m је у ствари централна језерска раван. Ова површ је изграђена само у терцијарним 



 

13 
 

седиментима или сече ове творевине и старију подлогу по ободу котлине, што је доказ 

њеног флувијалног карактера. 

Усецањем речних токова у централну језерску раван било је периода живље 

ерозије и застоја о чему сведоче добро очуване речне терасе што су у ствари најмлађе 

очувани флувијални нивои. На дну котлине они су представљени површима 310-350 m 

и 260-280 m и још неколико ерозивних и акумулативних тераса. 

По Ј. Цвијићу ова површ (310-350 m) ,,може се пратити не само ободом котлине, 

већ је од ње сачуван траг дуболо у котлини“. Са леве стране Јелашничке реке, под 

Бабичком гором овај ниво има облик широке Моравске терасе од 127 m висине (354 m 

апсолутне висине), која је усечена у плиоцене седименте а посута шареним шљунком 

знатне дебљине. Код ове реке са обе стране ушћа се налази и нижа тераса од 42 m (240 

m), такође истог састава. У долини Јужне Мораве села Доња Локошница и Разгојна леже 

на шљунковитим терасама од 35 m (240 m). Низводно, у плавини Барбешке реке, Јужна 

Морава је усекла терасу од 12 m (210 m), а на тераси сличне висине од 220 m лежи 

Кутлешка црква у плавини Пусте реке. Са леве стране Курвинградске сутеске, на излазу, 

лепо је изражена тераса од 9 m (197 m), чија је основа од шљунка а повлатни део чини 

лесолики материјал измешан са шљунком и кварцевитим одломцима. 

Проблемом тих најмлађих флувијалних нивоа бавила се Ј. Марковић-

Марјановић, која је изнела врло занимљиве и значајне закључке да еолски седименти 

покривају речне терасе полазећи готово од алувијалне равни. Тако највиша тераса 

Црвени брег лежи на висини 62-75 m (260-280 m), тераса Чечине од 26 m (220-230m), 

тераса Русне од 15 m (210-220 m) и најнижа Печењевачка тераса од 3 m (197 m). Тако би 

ове терасе одговарале глацијалчима и то највиша гинцу, тераса Чечине рису, тераса 

Русне вирму, док би печењевачка тераса била постглацијалне старости. По овом би 

недостајала тераса која би одговарала минделској глацијацији, па би њу требало тражити 

на око250 m. апсолутне висине.  
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Слика 5:Попречни профил тераса Јужне Мораве (Марковић-Марјанови. Ј., 1957) 

 

Према овоме следи да су ниже терасе од 260-280 m формиране флувијалним 

процесом од средњег миоцена када се повлачила језерска вода, до почетка плеистоцена. 

То мзначи да је језеро егзистовало и кроз старији плеистоцен. Може се закључити да је 

котлина у свом геоморфолошком развоју прошла кроз: језерску, језерско-барску, барско-

речну и речну фазу која траје до данас. 

Треба напоменути постпонтска издизања и спуштања, јер се то може закључити 

на основу периклиналног распореда потока и речица на печењевачком кристалину. 

Може се рећи да су реке данашњег слива у котлини, у постпонту извршиле највећи удео 

у формираљњу изгледа данашњег рељефа, тј. усецањем река у језерску раван формиране 

су широке речне долине на дну котлине, које називамо пољима. 

Усецањем река у језерску акумулацију рашчлањено је котлинско дно, 

одношењем седимената уз његово преобликовање. Ерозијом и денудацијом у котлини је 

настало ,,лесковачко петоречје“ са пространим пољима око доњих токова река. Износ 

тог усецања је у централну језерску раван, која се данас налази на висини од око 350 m 

(заостале косе од ових седимената које се пружају ка центру котлине), око 140 m по С. 

Милојевићу. То усецање се вршило тако што су реке продужиле своје токове преко те 

равни, када је Јужна Морава преузела све реке у котлини. Треба напоменути и рад река 

у историјском периоду до данашњих дана, где има рецентних облика врло битних за 

привредни живот у котлини.  

Све ово доказано је на основу појаве епигенија и симултаних долинских форми 

(подова и тераса) геоморфолошком методом. 
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Хипсометријска мерења показују изражену вертикалну рашчлањеност рељефа. 

Висинска разлика између највише и најниже тачке је 1250 m, па се простор Лесковачке 

котлине може поделити у три висинске зоне:  

 

1. Низијска зона од 200 m до 400 m,  

2. Зона брдског земљишта од 400 m до 700 m нв.,;  

3. Планинска зона од 700 m до 1500 m, (Шушић, В. 2000). 

Значи, извесно је да је котлина у свом постанку прошла кроз три фазе: 

1. Тектонско спуштање котлине 

2. Преобраћање котлине у језеро 

3. Сукцесивно повлачење тог језера када је наступила флувијална фаза која траје до 

данас. 

 

Ерозија земљишта 

Познато је да кањонски део долине Јужне Мораве у области Грделичке клисуре 

по свом рељефу и геолошкој подлози представља веома погодан терен за појаву ерозије 

и бујица. Као последица стрмог земљиштана падинама  клисуре, после јачих киша и 

услед наглог отапања снега, јављају се бујице. Оне сносе у долину Јужне Мораве велике 

количине камена и разног другог материјала. По неки пут се затрпавају железничка 

пруга и аутопут. 

И клизање земљишта (,,усонотина“) је типична површинска појава ерозије тла. 

После јачих киша на стрмим долинским странама Ј. Мораве нису ретка спуштања и 

клизање терена. То се јавља у растреситом материјалу засићеном водом: под притиском 

горњих слојева земљиште натопљено водом почиње да се креће низ нагиб. Изразито 

клизање земљишта постоји код села Палојца, Сушевља и на многим другим местима. 
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Слика 6: Нови услови за појаву ерозије на траси новог аутопута кроз Грделичку 

клисуру, у околини села Боћевица (фото. И. Стевановић) 

 

Јача опасност од ерозије тла и бујица почела је од почетка 20. века. Због 

повећаног броја становништва шуме су биле смањене у већој мери. Услед тога кише су 

створиле дубоке вододерине. Али ерозија тла у овој области нагло је оживела после 

Другог светског рата када су Бугарски окупатори из разних делова Грделичке области 

извозили стабла букове шуме., тиме појачавајући услове за ерозију. 

Природне и друштвене чиниоце који изазивају ерозију земљишта нису могли 

зауставити ранији неорганизовани покушаји људи. Тек у годинама после Другог 

светског рата, нарочито шездесетих годинаизводили су се плански радови: 

пошумљавање оголелог земљишта у сливовима бујичних токовавише десно од Ј. 

Мораве, затим су основани вићњаци, малињаци, изграђени су многобројни подзиди итд- 

тако су подивљали процеси ерозије знатним делом ублажени. На многим местима 

подзидима заустављено је срозавање земљишта(Трифуновски. Ј,.  1964). 
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2.3. Климатска обележја 

 

 

Овалан облик, мала надморскависина дна (до 300 m), планине средње висине на 

ободу и бројни речни токови, утицали су на формирање специфичне климе која се 

умногоме разликује од климесуседних предела.Лесковачка котлина се налази на око 

43ºСГШ, у централном делу Балканскогполуострва, па је стога у великој мери 

изолована, односно, утицаји најближихмора су веома слаби. Услед оваквог положаја, 

континенталност је веома изражена(вредност термодромског коефицијента је свега 1,71) 

 

2.3.1. Термичке карактеристике 

 

Положај, облик, величина, узостале географске услове, утицали су да се 

Лесковачка котлина у термичкомсмислу понаша доста другачије од, суседне, Врањске 

котлине која је јужније(Ивановић. Р., 2007.).Средња годишња температура је 11,4°C па 

се Лесковачка котлина убраја у топлијепределе Србије. На овако високу средњу 

годишњу температуру пресудан утицај имају високе летње и рано јесење температуре и 

благе зиме. Само јануар има негативну средњу месечну температуру (-0,5°C) а средња 

зимска је 1°C. Насупрот њима, најтоплији месец је јули са 22,4°C и август са 21,8°C а 

средња летња температура је чак 21,3°C.Пролеће је незнатно (за0,2°C) топлије од 

јесени,што потврђује изражену термичку континенталност. Дакле, може се рећи да су 

зиме благе а лета топла, чак жарка. У односу на јужнију Врањску, Лесковачка котлина 

је топлија, нарочито током лета и у вегетационом периоду. 

Апсолутна минималнатемпература у Лесковцу забележена је 5. фебруара 1950. 

године и износилаје -29,5°C а апсолутно максимална 14. августа 1952 године са 

вредношћу од 41,5°C.Према томе, апсолутна амплитуда је веома велика и износи 71°C. 

Допуна потпунијем познавању термичких карактеристика је познавање учестаности 

                                                           
1Ово је један од показатеља маритимности и континенталности клима. Кернер је 

разлику октобарске и априлске средње температуре поделио са годишњом 

амплитудом. Ако је коефицијент већи од 15% клима је маритимна а ако је мањи клима 

је континентална. 
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карактеристичних дана. Лесковачка котлина има годишње 98,3 мразнадана (тmin < 0°C) 

са највећом учестаношћу у јануару (24,4 дана), децембру (20,1дан) и фебруару (18,9 

дана) а у периоду мај – септембар потпуно изостају. Леденидани (тmax < 0°C) су ретки 

и годишње их је свега 15,3. Насупрот овим данима сулетњи и тропски дани. Лесковачка 

котлина има годишње 95,5 летњих дана (тmax >25°C) са највећом честином у јулу (22,5), 

августу (22,0) и јуну (18,1), сасвим малоих је у марту (1,9) а изостају у периоду новембар 

– фебруар. Тропски дани (тmax >30°C) су ређи – свега 47,2 у току године. Најчешћи су 

у августу (15,8) и јулу (14,8).То значи да је у току ова два летња месеца сваки други дан 

сатемпературомвишом од 30°C што ову котлину сврстава у најтоплије пределе у Србији. 

 

2.3.2. Плувиометријске карактеристике 

 

Лесковачка котлина, као иостале Jужноморавске котлине, одликује се малом 

годишњом сумом падавина. Уз то,плувиометријски режим је такав да се велики део 

падавина излучу у топлијем делугодине, што, због изразито високих температура нема 

значајнији ефекат на биљке.Годишња количина падавинау Лесковачкој котлини је 598 

mm. У вегетациономпериоду излучи се 317 mm што је 53% од укупне годишње 

количине. Дакле, текнешто мало мање од половине укупних падавина излучи се у 

ванвегетациономпериоду. Максимум падавина је у мају (70 mm) а појављује се и слабо 

израженсекундарни максимум у октобру. Најмање падавина је у јануару (35 mm) а 

малуколичину имају још и март и јули. Овакав плувиометријски режим 

јекарактеристичан за места са истакнутом континенталношћу. Гледано погодишњим 

добима, готово једнака количина падавина је у пролеће и јесен а лето јесамо мало 

кишовитије од зиме.Највлажније годишње доба је пролеће (165 mm) анајсувља је зима 

(132 mm), па се ипак може рећида су падавине готово једнакораспоређене током године. 

(Ивановић, Р.,и сарадници.). 

 Просек падавина за Лесковац је 630 mm, Грделицу 795 mm, Предејане 811 mm, 

Црковницу 744 mm, Вучје 764 mm и Кукавицу 934 mm. Максимална годишња количина 

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

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

Доминантни ветрови на овом подручју су западни и северни, док је највећа средња 
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брзина северног и југозападног ветра 3,2 m/s, југозападног 3,8 и северног 3,4 m/s у 

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

Лесковца, 2011) 

 

2.4. Хидрографска обележја 

 

 На територији општине Лесковац уочава се разграната речна мрежа. Главни 

речни ток је Јужна Морава, али се у самој котлини стичу токови још 4 реке: Ветернице, 

Јабланице, Пусте Реке и Власине-познато Српско петоречје. 

Јужна Моравапостаје од две реке: Биначке Мораве и Прешевске Моравице. 

Онесе састају код Бујановца. Обе изворне реке теку са падина Скопске Црне Горе. До 

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

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

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

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

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

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

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

висине.  

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

просечан пад Јужне Мораве износи 1,07‰. Угорњем току је дубока 0,7 до 1 m а у доњем 

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

чврсто и каменито, те је до Грделичке клисуре свуда газна, а одатле па до Сталаћа само 

на неким местима.  

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

падне годишње просечно 710 mm атмосферских талога, или 11,45 милијарди m3 воде, од 

којих Јужном Моравом отекне 3,62 милијарди m3, а 7,83 милијарди m3, или две трећине 

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

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

114,8 m3 воде.  
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Јужна Морава располаже са 103.000 kW хидроенергије. При ниским водостајима 

та количина се смањује на само 17.240 kW, а цео њен слив тада располаже са 75.220 kW. 

За искоришћавање хидроенергије долази у обзир само акумулација Власинског 

Језера(Дукић, Д., 1952). 

У Лесковачкој( али и Нишкој и Гњиланској) котлини врши се незнатно спуштање 

терена, што изазива акумулацију материјала у речном кориту и смањење падова. Док је 

у клисурама, нарочито Грделичкој, утврђено ,,раседно издизање“(3.175), које доводи до 

оживљавања вертикалне ерозије и продубљивања корита(Дукић. Д., 1952.). 

 Најзначајније притоке Јужне Мораве у лесковачкој котлини су: Ветерница, 

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

 

Ветерница 

Ова лева притока Јужне Мораве има своје извориште на јужном ободу котлине 

Пољанице.Ветерницапостаје од Језерског и Манастирског потока, који се састају на 

надморској висини од 673 m. С југа на север тече дужином од 73 km. Формирана као 

река она код села Големо Село улази у клисуру која се по њој назива Ветерничка 

клисура. После 20 km пробијања кроз планинске теснаце, Ветерница се код села Вине 

ослобађа клисуре и улази у поље, т,. у равни део Поречја. Док тече Пољаницом и 

Клисуром, Ветерница има велики пад и брз ток. У Поречју она се смирујеи тече лагано 

све до свог ушћа у Јужну Мораву 7 km североисточно од Лесковца (Јовановић. Ј, 1972). 

Површина слива Ветернице износи 515 km2. Слив реке Ветернице развијен је на 

северним и источним падинама планина Шиљегарника (1107 m) и Кукавице (Вртешка 

1313m, Влајна 1441 m) и читавог низа планинских венаца (Лисац 1345 m, Облик 1310 m, 

Гоч 1106 m, Криво Дрво 1225 m, Орлова Чука 1370 m; Црни Камен 1106 m), који га деле 

од слива реке Јабланице, Биначке Мораве и непосредног слива Јужне Мораве. 

Коефицијент развоја тока 1,41, укупна дужина свих токова у сливу 542 km, а просечна 

густина речне мреже 1.052 m/km2. Просечан годишњи протицај Ветернице код Лесковца 

је 4,8 m3/s, али су разлике између месечних, годишњих и вишегодишњих протицаја 

велике. Апсолутно максимални протицај који је забележен 14. јуна 1948. године и тада 

је сваке секунде протицало 238 m3 воде. Насупрот томе познато је да је у летњим 
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месецима 1952. и 1968. године корито Ветернице код Лесковца било потпуно суво. Такво 

је стање наметало потребу изградње вештачких језера(Станковић, С., 2005). 

Иако у Пољаници и Клисури прима многе потоке и речице, Ветерница тек у 

Поречју прима своје главне притоке. На простору дугом око 11 km у њу се уливају пет 

њених притока које силазе са Кукавице. То су: Буковоглавка, Горинка, Брзанка, Вучанка,  

Накривањска река и Шаиновачки поток. Све се ове речице и реке уливају у Ветерницу с 

њене десне стране. С леве стране она има само једну значајнију притоку. То је Сушица. 

А сем ње вредно је поменути још и Ботуњу( Јовановић. Ј, 1972). 

Чукљеничка река 

Чукљеничка река је десна притока реке Ветернице у коју се улива код села 

Стројковца. Дужина тока јој је 12,8 km, а пад речног корита 514 m слив јој је 36 km ² са 

просечном висином талога 775 mm, и коефицијентом отицања 0,35. Слив Чукљеничке 

реке развијен је на северним огранцима планине Кукавице. Кота изворишта јој је на 671 

м.н.в, а ушће на 247,2 м.н.в. геолошку грађу слива Чукљеничке реке чине кристаласти 

шкриљци и еруптивне стене 

Од изворишта (km 12,8) па до ушћа Мале реке ( km 6,0), Чукљеничка река протиче 

теснацем. Падине теснаца састав'ене су претежно од гранитних стена и крисаталастих 

шкриљаца и стрмо се спуштају у наносе дна теснацаили непосредно у речно корито, које 

је на овом потезу урезано делом у наносима, а делом у стенама. Од km.6,0 па до ушћа у 

Ветерницу Чукљеничка река се налази у широкој и плиткој долини. Речно корито је 

урезано у наносима дна. Између km 4,7 и km. 3,6 дно долине је испресецано напуштеним 

коритима реке. Низводно од овог потеза речно корито је дубоко урезано у наносима, а 

идући ка ушћу оно постаје све плиће и неизразитије. Почев од km. 5,75 мале воде 

Чукљеничке реке не теку главним коритом него воденичним вадама, које се више не 

враљћају у корито Чукљеничке реке, већ воде дном десних падина долине ветернице до 

улаза у јужноморавску долину, где се делом користе за наводњавање повртарских 

култура, а делом непосредно утичу у Јужну Мораву, нешто узводније од ушћа 

Ветернице(Хидротехнички одељак Ниш-систематизација водних токова, 1953).  
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Јабланица 

Јабланица је лева притока Јужне Мораве у коју се улива код села Печењевца. 

Постаје од Големо-Бањске реке и Туларске реке које се састају 4km узводно од Медвеђе. 

Дужина тока од састава до ушћа износи 84 km, а пад њерног корита 179,3 m. површина 

слива износи 895 km2. До Лебана тече кроз уску и до 200 m дубоку долину, која се 

местимично шири и до 500 m. 3 km испод Лебана улази у Лесковачко поље и тече 

крозњега у дужини од 48 km. При ушћу је широка 25 m, а дубока 0,5 до 1 m. Може се 

прегазити на скоро сваком месту. Сваке секунде Јабланица даје Јужној Морави 6,4 m3 

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

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

Власина 

Власина је била отока Власинског блата-типичне мочваре све до 1951. године. 

Тада је њено истивање из мочваре прекинуто изградњом велике земљане бране, дугачке 

245m а високе 31,5 m. Долина Власине је уска и дубока са неколико мањих котлинастих 

проширења. Корито јој је плитко али је на пролазу кроз Власотинце регулисано, а обале 

позидане каменом. Утиче у Јужну Мораву на око 8 km источно од Лесковца.Дугачка је 

70 km. Слив јој обухвата 1.050 km2. На слив Власине падне годишње просечно 810 mm 

атмосферских талога. Од те количине отекне у Јужну Мораву 50%, односно просечно 

сваке секунде 13,5 m3 воде. Богата водом и са падом који износи 960 m, Власина, чак и 

при малој води, располаже са најмање 7.920 kW хидроенергије..Највећа јој је притока 

Лужничка река која извире из неколико крашких врела ( Дукић. Д.,1952). 

 Као важан хидрографски објекат потребно је поменути и језеро Барје у 

истоименом селу. Језеро Барје је настало преграђивањем реке Ветернице у клисури која 

се протеже у смеру север-југ у подножју планине Кукавице. С обзиором да Ветерница у 

свом горњерм току не пролази кроз насељена места, вода овог језера је толико чиста да 

је могуће пити је. Настало је за потребе водоснабдевања Лесковца и околних места, у 

периоду од 1985-1990 године. Укупна површина језера је око 13 km2 а дужина је око 8 

km. На појединим местима ширина није већа од 200 метара. Пошто је настало у клисури 

просечна дубина језера је велика и и достиже до 35 метара.Најближе веће насељено 

место је Вучје, а од Лесковца се налази на око 25 km. Због свог положаја, тј. представља 

,,слепо црево“ када су магистрални путеви у питању до језера је тешко доћи. То је разлог 

што ово језеро не посећује велики број туриста. Посетиоци су у највећој мери риболовци, 
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углавном Лесковчани и Врањанци. Обале језера су врло неприступачне и током летњих 

месеци има доста змија. 

 

2.5. Педолошки покривач 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

алувијалним равнима река, то јест захватају Поморавље Јужне Мораве од Грделичке 

клисуре до Курвинградске сутеске, а обухватају и доње токове Моравиних притока. 

Иако и овде нема појава деградације, ипак је она сва јача на вишим деловима, тако да се 

најјача деградација јавља на стрмим падинама Грделичке клисуре (Савић, О., 1969). 

Највеће комплексе земљишта на овој територији захватају плодна тла 

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

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

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

најплоднијим и најпогоднијих за развијање ратарства. Ова земљишта захватају, 

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

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

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

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

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

покривач, као и у Грделичкој клисури, где је раван Јужне Мораве знатно ужа, него у 
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северним деловима. Највеће пространство ове плодне земље имају у непосредној 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наслаге које су њене падине делимично прекривале.  

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

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

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

оподзољена земљишта. Ближе одређујући ова земљишта на територији Грделичке 

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

еродирано скелетоидно земљиште и планинска црница, мада местимично има и подзола 

(Крстић, О., 1961). 

На крају, у погледу растреситог површинског покривача, на територији 

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

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

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

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

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

најнеплодније. Ту су распрострањена скелетна, скелетоидна оподзољена земљишта. 

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

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

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

подзоласта земљишта. 
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2.6. Биљни и животињски свет 

 

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

јесте очувана природа. Богатство биодиверзитета овог краја је узроковано специфичним 

микроклиматским условима, који настају кроз комплексно међудејство специфичних 

геолошких, орографских, хидролошких појава и антропогених и других историјских и 

еколошких фактора.  

Од посебног значаја за биолошку разноврсност овог краја је и њен геодиверзитет, 

преко клисура, кањона, специфичних речних долина, који су потенцијални и доказани 

центри ендемизма и реликтости у Републици Србији. Флора и фауна су велики 

економски потенцијали овог простора, како у погледу туристичких, тако и у погледу 

развијања свести о очувању и заштити животне средине. Поред ових користи треба 

имати у виду да и поред дуге историје флористичких истраживања на овој територији 

(прво је спровео оснивач српске ботанике Јосиф Панчић крајем 19. века), још увек није 

ни близу потпуног утврђивања огромног потенцијала лековитих и ароматичних врста. 

Подручје обода Лесковачке котлине је богато ловном дивљачи, срнећа дивљач, дивља 

свиња, вук, зец, јаребица, фазан, лисица, куна...итд.  

Заједно са својим сарадницима, Јосиф Панчић је нашао на Оштрозубу терцијарни 

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

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

и на још 2-3 локалитета).  

Велика пространства ободног дела котлине су под храстовим и буковим шумама. 

Између појаса букових и храстових шума, заступљене су чисте састојине храста китњка 

које се пружају до 1150 метара надморске висине. Регистрована је појава следећих 

биоценоза: 

-Српска шума сладуна и цера (Qu.farnetto cerris serbicum Rud) 

-Шума букве са зеленичетом(Lauro cerraso Fegetum Jov.) 

-Српска шума белог граба(Carpinetum orientalis serbicum Rud.) 

-Српска шума китњака(Qu. montanum serbicum Cert. et Jov.) 

-Српска шума букве( Fagetum montanum serbicum Rud.) 
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На територији општине нађене  су и биљке које нису забележене на осталим 

просторима Републике Србије. То су: 

 

-Ranunculus neapolitanusTen. Терен-брдске ливаде, Копашница 

-Geranium rotundifolium L. Терен-сува каменита места, светле шуме, поред путева. 

Крпејце, Ново Село 

-Gallium parisiense L. ssp. Divaricatum (Lam.)терен-стене, пашњаци. Ново Село 

-Pulmonaria officinalis L. var. Obscura Dum. Терен-поред потока, у буковим шумама. 

Мрковица 

-Calamintha alpine (L.) Lam. Ssp. Hungarica var. hungarica f. cuneata K. Maly. Терен- 

сиромашне ливаде, стене. Палојце 

-C. ancinos (L.( Clairv. Var. perenans (Vis.) Терен-пашњаци, сиромашне ливаде. Личин 

Дол. 

 

Према подацима Завода за заштиту природе Републике Србије, на територији 

Лесковачке котлине се налазе следеће категорије заштићених подручја:  

 

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

Зеленичје“ (Оштрозуб – Црна Трава - Лесковац);  

 

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

у Губеревцу, стабло оскоруше у Сејаници (Лесковац), Кутлешки храст запис (село 

Кутлеш, Лесковац);  

 

- Природни простор око непокретног културног добра: Шумски комплекси око 

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

 

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

природних реткости.  

(Регионална стратегија руралног развоја Јабланичког и Пчињског округа, 2012)  
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3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

3.1. Трагови насељености 

 

Територију општине карактерише велики број археолошких налазишта. Узрок 

томе су повољан географски положај, погодни климатски услови и плодно земљиште. 

 

3.1.1. Млађе камено доба (неолит) 

 

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

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

каменог доба (неолита).  

Под неолитом се подразумева период праисторије у коме се развија 

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

камена, израђују и од глачаног камена.  

То раздобље завршава се појавом бакра, односно његовом производњом и 

употребом у свакодневном животу.  

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

Према најновијим истраживањима и анализама старости налаза методом C14 

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

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

пре н.е. Позне фазе старчевачке културе, којима припадају насеља из средњег неолита у 

Лесковачкој регији, у овом случају могле би се датовати у прву половину VI миленијума 

пре н.е. У старијем неолиту егзистира протостарчевачка култура, у средњем неолиту 

старчевачка, док у млађем неолиту овај простор насељавају носиоци винчанске културе.  

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

установљен је неолитски слој који припада само винчанској култури, док је на четири 

локалитета евидентиран слој чији налази припадају искључиво старчевачкој култури. 

Међутим, евидентирано је 10 двослојних неолитских локалитета, односно локалитета 

који садрже слојеве и винчанске културе и старчевачке културе.  

Локалитети равничарског типа који припадају старчевачкој култури смештени 

су, претежно, на гредама или обалама већих река у Лесковачком пољу (локалитети: 
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Извориште и Састанци у Бобишту; затим Састанци, Селиште и Шеварике у Чекмину; 

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

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

падинама Радана (Кућиште у Сакицолу и Царичин град и Крушкар у Штулцу). 

На узвишењима, на обалама Јужне Мораве, смештени су локалитети Прогон-чука 

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

Под млађим неолитом подразумева се само старији период винчанске културе, 

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

Винча - Плочник период опредељују у рани енеолит.  

У Лесковачкој регији евидентирана су 33 локалитета који припадају млађем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

делу те регије.  

 

3.1.2. Бакарно доба (енеолит) 

 

Бакарно доба је период праисторије у коме је човек овладао металургијом бакра, 

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

израду оружја, оруђа и накита.  

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

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

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

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

културом и Бубањ - Хум I културна група.  
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У Лесковачкој регији евидентирана су укупно 24 локалитета из енеолитског 

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

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

Локалитети тзв. градачке фазе винчанске културе градинског типа смештени су 

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

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

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

Селиште у Чекмину).  

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

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

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

(локалитети Окућница Б. Ивковића у Рујковцу и Фабрика шприцева у Газдару), 

Лесковачком Поречју (локалитет Поток у Лалинцу) и Власинској области (локалитети 

Иза хотела „Грозд“ и Водоводлука у Власотинцу).  

Према стилско-типолошким особинама керамичких посуда из Злокућана, 

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

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

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

блиске.  

Налази из развијеног, односно средњег енеолита у овој регији припадају 

културним групама Баден и Костолац. Средњем енеолиту припадају четири локалитета. 

Са једног локалитета потичу искључиво налази који припадају баденској културној 

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

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

Дачки рид - Ортачки рид у Доњој Слатини). Један локалитет је градинског типа, смештен 

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

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

односно косама на обали Јужне Мораве.  

У Лесковачкој регији евидентирано је шест локалитета који припадају позном 

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

доминантним узвишењима на обалама Јужне Мораве, док је једини локалитет 

равничарског типа смештен на тераси Јужне Мораве, надомак Лесковца. За разлику од 
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претходног периода, у позном енеолиту преовлађују градинска насеља, која указују на 

несигурна и немирна времена. 

 

3.1.3. Бронзано доба 

 

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

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

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

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

технолошка својства предмета.  

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

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

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

Јужне Мораве источно од Лесковца.  

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

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

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

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

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

Јужне Мораве.  

У Лесковачкој регији постоји 28 локалитета из позног бронзаног доба. Седам 

локалитета градинског типа смештено је на доминантним узвишењима на ободу 

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

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

бујановачкој котлини. Четрнаест насеља равничарског типа налазе се у Лесковачком 

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

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

Лесковачке регије. 
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3.1.4. Гвоздено доба 

 

Под гвозденим добом подразумева се праисторијски период у коме гвожђе 

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

гвоздених предмета потребна је много виша температура топљења руде гвожђа него што 

је захтевала руда бакра, али је већа и разноврснија експлоатација рудних богатстава. То 

подстиче развој привредних средишта, као и развој занатства и трговине, чиме су 

иницирана шира популациона кретања, а међусобна комуникација и размена добара у 

том периоду знатно су интезивније него раније.  

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

III и IV.  

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

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

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

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

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

(Пусто семче у Семчу).  

Из гвозденог доба II, односно старијег, или развијеног гвозденог доба, како се тај 

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

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

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

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

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

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

падина Бабичке горе).  

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

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

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

Радан планине), евидентирани су у Лесковачком пољу.  

Гвоздено доба IV у Лесковачкој регији презентују локалитети који припадају 

хеленистичкој култури (локалитет Лусарије у Орашцу на западним обронцима 

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

заступљена је на простору југоисточне Србије од друге половине II века пре н.е. 
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Локалитети из Лесковачке регије који припадају латенској култури јесу: Извор у 

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

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

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

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

Лесковачком поречју.  

Налази латенске културе из Лесковачке регије истоветни су налазима који 

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

ти налази припадају култури Скордиска.  

Материјални остаци Скордиска у басену Јужне Мораве, заправо, потврђују 

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

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

походима угрожавали суседну римску провинцију Македонију.  

Пљачке и стална пустошења римске територије изазвали су бројне римске походе 

против њих. Занимљив је налаз републиканског денара Appuleiusa Saturniusa кованог 

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

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

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

комуникациони правац у то време. 

 Из праисторијског периода евидентирано је у Лесковачкој регији укупно 106 

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

винчанској култури (43 локалитета), затим брњичкој култури из позног бронзаног доба 

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

осам локалитета). Да се на том простору интензивно живело већ од средњег неолита 

потврђује 14 локалитета из тог периода, који припадају старчевачкој култури. Почетком 

раног енеолита, у време тзв. градачке фазе винчанске културе у Лесковачкој регији 

егзистира седам насеља, а у наредном периоду, који такође припада раном енеолиту, а 

обележила га је културна група Бубањ - Хум I, на овом простору налазило се 11 насеља. 

Значајан допринос познавању праисторијске археологије у Србији јесте податак 

да су у једном кратком историјском периоду и у Лесковачкој регији боравили Келти, 

односно Скордисци, што потврђују керамички налази карактеристични за латенску 

културу, евидентирани на неколико локалитета у Лесковачкој регији.  

Свакако један од најважнијих резултата истраживања налазишта у Лесковачкој 

регији, који је, такође потврђен истраживањем праисторијских локалитета у Врањској 
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регији, јесте потврда да је у праисторији Грделичка клисура избегавана као 

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

правци долинама Јабланице и Ветернице.  

Лесковачка регија у праисторији била је под знатно јачим утицајем културних 

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

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

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

Братмиловцу, Горњем Губеревцу, Каштавару, затим локалитети Јеричиште у Липовици, 

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

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

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

племенским организацијама и обичајима. Кад су римљани заузели Лесковачку котлину 

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

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

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

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

ће израсти Лесковац, Дубочица.  

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

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

своју власт држао Топлицу, Ибар и Расину, добија од цара Манојла и Дубочицу (Ракић, 

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

Касније, доласком Турака на Балканско полуострво и њиховим упадима на 

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

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

миром, али опет пада под Турску власт и 1455. године улази у састав крушевачког 

санџаката. У XVIII веку у Лесковцу се налази средиште алаџа-хисарског пашалука, који 

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

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

све чешће биле жалбе истог, које приморавају Турке да им олакшају живот. Године 1860. 

дошло је до сељачког револуционарног покрета, а као последица тога прокламован је 

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

али ове одредбе нису усвојене.  

Када је Лесковац коначно ослобођен, из периферних делова Лесковачке котлине 

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

области се паралелно са исељавањем Лесковчана, насељава шопско и становништво са 

динарида.  

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

 

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

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

трговина конопљом;  

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

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

 

Аграрна реформа, железница и појава првих индустријских постројења су 

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

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

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

уништавање шума, чије се последице осећају и данас. 

 

3.2. Порекло и кретање ставовништва 

 

Како је током векова становништвао општине Лесковац било у сталном покрету, 

то је оно у већини насеља општине скорије досељено, а истовремено и даље изложено 

сталним кретањима у потрази за бољим животом, кретањем према градским центрима, 

као и према појединим областима северне Србије. Према томе, ово је и данас миграционо 

подручје, како је Ј. Цвијић назвао области чије становништво стално мигрира у друге 

пределе.  

Становништво моравске долине у целини потиче углавном од косовске струје 

која се насељава од Бујановца до Лесковца, односно у јужном делу општине, од 

моравско-вардарске струје која потиче из Македоније (Прилеп, Охрид, Битољ, Дебар), 

па постепено захвата и област Јужног Поморавља. Становништво ове две струје, 

населивши се на територију данашње Лесковачке општине, ствара нову струју, која се 

сад креће даље на север у моравску Србију, Шумадију, а понекад прелазе и преко Саве 

и Дунава. 
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 Значајне су и миграције шиптарског становништва. Цвијићева Дукађинска струја 

населила је долине Јабланице и Пусте Реке. Турски период је праћен сталним кретањем 

становништва, када су овде долазили становници Косова, Знепоља, македонских 

котлина, који су напуштали родна села услед турских зулума.  

Кретање становништва се наставља и после ослобођења 1878., када готово опусте 

Јабланица и Пуста река које су биле настањене шиптарским становништвом. Тада се у 

села у сливу Пусте реке насељавају становници Црне Траве и Шопови са границе према 

Бугарској, а у Јабланицу долазе у већој мери динарски досељеници. На простору Бабичке 

горе постоји мања оаза косовског становништва 

Исто тако је порастао и прилив са југа, из Косова и Македоније, јер су ове две 

области и даље остале у Турским рукама. Из економских разлога, после ослобођења од 

Турака долазио до кретања становништва из Лесковачког краја у области широм Србије. 

Већином занатлије одлазе у разне делове Србије и тамо обављају занатске радове, па се 

постепено тамо и насељавају( Савић. О., 1969). 

 

3.2.1. Сеоска насеља 

 

Појава сеоских насеља као облика сталног насељавања и посебне врсте насеља 

везана је за појаву и развој аграрне производње. Тешко је поуздано одговорити на 

питање где су настала прва насеља уопште, а то истовремено значи и прва сеоска насеља. 

Најчешће се као геопростор стварања првих сталних сеоских насеља означава 

територија Палестине, Ирака и Ирана, одакле су се села почела ширити према Египту и 

источном Средоземљу с једне стране, и Индији, с друге стране. 

У традиционалном значењу може се прихватити дефиниција по којој се село 

дефинише као заједница земљорадничких, сточарских или мешовитих домаћинстава на 

одређеној територији, при чему су домаћинства повезана радним, економским и 

социјалним везама. 

Савременим потребама географије насеља, у највећој мери одговара дефиниција села 

Б. Којића. Дефиниција села Б. Којића садржи 5 битних елемената. То су: 
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1) У сеоским насељима већина становништва бави се пољопривредном 

производњом 

2) Села имају густину насељености, најчешће између 10-20 становника по ha а 

најчешће до 40 становника по ha 

3) Села имају слабу комуналну опремљеност 

4) Дворишта и кућишта садрже поред становања и привредне функције (стаје за 

стоку, складишта хране, објекте за смештај пољопривредних машина и сл.) тако 

да су становање и рад блиско повезани 

5) Спољне функције већине сеоских насеља су слабо развијене па су онда у том 

погледу слична 

Међу сеоским насељима Србије постоје велике разлике у њиховом укупном броју 

становника . Демографска величина села у Србији креће се од десетак до неколико 

хиљада становника, па је због тога нужна типолошка скала величинских категорија и 

подкатегорија. Може се прихватити следећа типолошка скала(Стаменковић. С., 

Бачевић. М., 1992):  

1)Најмања сеоска насеља (до 500 становника): 

а) патуљаста села (до 100 становника) 

б) мала села (од 101 до 500 становника)  

2) Сеоска насеља средње величине (од 501-2000 становника) 

а) села од 501-1000 становника 

б) села од 1000-2000 становника 

3) Велика сеоска насеља ( више од 2001 сановник) 

а)већа села (од 2001-3000 становника)                                                                                                                           

б) највећа села (преко 3001 становник) 
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3.2.2. Домаћинства 

 

Основну структуру сваког насеља чине домаћинства. Домаћинства су најмања 

социо-економска скупина људи у оквиру које становништво живи, привређује и 

репродукује се. Према Вишејезичком демографском речнику домаћинства су сложене 

статистичке јединице социолошко-економског значаја, односно представљају скуп лица 

која обично живе заједно у истом дому (кући или стану) и уз исто огњиште. ( 

Вишејезички демографски речник, Институт друштвених наука, Центар за 

демографска истраживања, Београд, 1971., стр 6-7) Величина домаћинства и начин 

привређивања последица су, а уједно и одраз, читавог низа демографских и социо-

економских особина неке популације. 

После Другог светског рата у Србији је започео процес значајне трансформације 

домаћинстава. Тај процес је у развијеним земљама започео још крајем 19. и почетком 

20.века, а у многим неразвијеним државама он још није ни отпочео.  

Те промене првенствено су се огледале у интензивном порасту броја 

домаћинстава и смањењу броја чланова истих. Основне узроке за овакво кретање треба 

тражити у динамичном порасту становништва и распаду дотадашње патријалхалне 

породичне организације унутар једног домаћинства, али и у: спроведеној аграрној 

реформи, преласку пољопривредног становништва у неаграрне делатности, мигрирању 

сеоског становништва у градове, процесу индустријализације и секундарне 

урбанизације, променама у социо-професионалном саставу становништва, слабљењу и 

нестајању рођачких веза као фактора кохезије и др. (Кицошев. С.,Голубовић. П. 2004.) 

 

3.2.2.1. Промена броја домаћинстава 

 

На територији општине Лесковац према попису из 2011. године регистрована су 

43603 домаћинства. Од тога 21235 градских (Лесковац, Грделица варош и Вучје) и 22368 

сеоских. 

 У задња три пописа са краја 20. века (1971, 1981 и 1991) запажа се стални пораст 

броја домаћинстава у општини Лесковац са 36166 (1971) на 43979 (1991.)  
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Приметан је, међутим, слабији раст броја домаћинстава у сеоским насељима 

са 21737 на 23844. Тај пораст од 2107 домаћинставаје знатно мањи него пораст у 

градским насељима (5706), услед исељавања становништва. 

Почетком 21. века у два пописа ( 2002. и 2011. године) забележен је најпре пораст 

броја домаћинстава у односу на попис 1991.а затим и смањење тог броја. Па је тако број 

домаћинстава у сеоским насељима општине Лесковац  по попису из 2002.год. био 24156 

(раст од 312 у односу на 1991) а попис из 2011.год показује пад од 1788 у односу на 

2002.год односно 22368 домаћинстава 

Приметан је знатан пораст броја домаћинстава почетком 21.века у селима која су 

у непосредној близини града Лесковца:    

- Бобиште 1971.-233 домаћинства а 2002.-505 домаћинства,  

- Братмиловце 1971.-522 а 2002.-1029,  

- Горње Стопање 1971.-268 а 2002.-512 

За разлику од ових села, постоје и она чији је број драстично смањен .Претежно 

планинска села са ободних делова подручја општине. 

- Ново село 1971.-196а 2011.-20 домаћинства,  

- Виље коло 1971.-28 а 2011.-4,  

- Мрковица 1971.-57 а 2011.-1. 

 

Табела бр. 1:  Број домаћинстава у насељима општине Лесковац према 

пописима од 1971-2011.године (извор: Републички завод за статистику) 

 

 

Град-општина 

           Насеље 

 

                  Број домаћинстава 

Однос 

2011 

и 

1971 

1971 1981 1991 2002 2011 

Лесковац ( општина) 36166 41588 43979 46583 43603 ↑ 

Градска (Г) 14429 18040 20135 22427 21235 ↑ 

Остала 21737 23548 23844 24156 22368 ↑ 

Бабичко 298 285 254 214 156 ↓ 

Бадинце 94 100 102 107 117 ↑ 
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Барје 135 137 122 118 90 ↓ 

Белановце 151 179 186 177 157 ↑ 

БелиПоток 124 142 143 161 150 ↑ 

Бистрица 34 29 26 25 21 ↓ 

Бобиште 233 367 406 505 727 ↑ 

Богојевце 336 363 351 458 357 ↑ 

Бојишина 89 85 78 86 65 ↓ 

Боћевица 58 58 59 58 43 ↓ 

Братмиловце 522 701 909 1029 999 ↑ 

Брејановце 115 116 112 106 88 ↓ 

Брестовац 490 546 565 564 569 ↑ 

Брза 255 292 308 299 314 ↑ 

Бричевље 69 70 69 75 66 ↓ 

БуковаГлава 92 93 85 80 84 ↓ 

БунушкиЧифлук 99 113 130 143 136 ↑ 

ВеликаБиљаница 109 111 117 114 112 ↑ 

ВеликаГрабовница 371 385 386 373 363 ↓ 

ВеликаКопашница 186 210 203 193 193 ↑ 

ВеликаСејаница 175 181 209 251 206 ↑ 

ВеликоТрњане 241 267 251 251 249 ↑ 

ВиљеКоло 28 19 12 8 4 ↓ 

Вина 96 85 76 81 60 ↓ 

Винарце 628 704 764 837 730 ↑ 

Власе 140 162 157 147 138 ↓ 

Вучје     Г 841 881 937 1049 881 ↑ 

Гагинце 75 73 63 48 39 ↓ 

ГолемаЊива 97 92 76 56 34 ↓ 

Горина 177 192 193 184 169 ↓ 

ГорњаБунуша 125 143 140 150 135 ↑ 

ГорњаЈајина 132 146 146 197 140 ↑ 

ГорњаКупиновица 77 74 73 60 61 ↓ 

ГорњаЛокошница 57 59 53 47 35 ↓ 

ГорњаСлатина 49 56 58 53 54 ↑ 

ГорњеКрајинце 129 152 147 151 156 ↑ 

ГорњеСинковце 71 85 103 113 118 ↑ 
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ГорњеСтопање 268 342 462 512 511 ↑ 

ГорњеТрњане 53 56 55 60 55 ↑ 

ГорњиБуниброд 181 199 179 201 189 ↑ 

Градашница 194 181 174 159 128 ↓ 

Грајевце 124 126 112 109 103 ↓ 

Граово 137 123 111 94 83 ↓ 

Грданица 170 186 181 166 149 ↓ 

Грделица(варош)Г 540 632 701 739 698 ↑ 

Грделица (село) 328 350 350 369 338 ↑ 

Губеревац 419 457 461 448 431 ↑ 

ДединаБара 174 231 218 237 257 ↑ 

Добротин 84 88 91 85 84 = 

ДоњаБунуша 61 69 70 68 70 ↑ 

Доња Јајина 291 307 356 376 361 ↑ 

ДоњаКупиновица 59 54 48 45 21 ↓ 

ДоњаЛокошница 301 312 277 272 242 ↓ 

ДоњаСлатина 57 60 62 73 59 ↑ 

ДоњеБријање 361 385 398 390 361 = 

ДоњеКрајинце 152 165 170 193 150 ↓ 

ДоњеСинковце 228 327 390 473 424 ↑ 

ДоњеСтопање 223 259 290 302 284 ↑ 

ДоњеТрњане 65 74 79 79 73 ↑ 

ДоњиБуниброд 164 166 165 171 160 ↓ 

Драшковац 178 191 205 202 181 ↑ 

Дрводеља 60 61 65 63 56 ↓ 

Дрћевац 131 130 116 94 92 ↓ 

Душаново 90 105 83 82 68 ↓ 

Жабљане 153 181 183 190 171 ↑ 

Живково 188 188 198 184 167 ↓ 

Жижавица 34 37 35 47 42 ↑ 

Загужане 82 85 91 97 90 ↑ 

Залужње 127 136 132 134 114 ↓ 

Злокућане 56 56 61 61 62 ↑ 

Злоћудово 46 50 54 54 50 ↑ 

Зољево 84 94 91 80 70 ↓ 



 

41 
 

Игриште 92 94 85 80 85 ↓ 

Јарсеново 183 171 154 148 130 ↓ 

Јашуња 172 173 165 149 134 ↑ 

Јелашница 97 100 119 91 72 ↓ 

Калуђерце 57 54 52 50 44 ↓ 

Карађорђевац 152 141 137 133 120 ↓ 

Каштавар 41 39 41 29 20 ↓ 

КовачеваБара 73 72 57 55 42 ↓ 

Козаре 92 95 88 106 89 ↓ 

Кораћевац 44 47 51 55 60 ↑ 

Крпејце 26 27 25 15 9 ↓ 

Кукуловце 62 73 72 70 65 ↑ 

Кумарево 179 213 211 210 198 ↑ 

Кутлеш 178 191 194 179 160 ↓ 

ЛесковацГ 13048 16527 18497 20639 19656 ↑ 

Липовица 334 367 369 359 329 ↓ 

ЛичинДол 59 57 54 43 36 ↓ 

МалаБиљаница 49 51 50 48 47 ↓ 

МалаГрабовница 74 76 83 73 79 ↑ 

МалаКопашница 67 71 79 72 77 ↑ 

Манојловце 183 217 211 207 195 ↑ 

Међа 215 247 226 241 228 ↑ 

Мелово 41 33 31 25 14 ↓ 

Миланово 142 164 163 167 171 ↑ 

Мирошевце 269 275 287 296 265 ↓ 

Мрковица 57 24 14 8 1 ↓ 

Мрштане 311 347 340 327 333 ↑ 

Навалин 221 210 219 218 213 ↓ 

Накривањ 336 355 363 351 326 ↓ 

Несврта 41 47 41 34 20 ↓ 

НовоСело 196 150 110 63 20 ↓ 

Номаница 57 63 64 65 61 ↑ 

Ораовица(кодГрделице) 546 620 561 647 593 ↑ 

Ораовица(кодЦрковнице) 89 86 79 63 36 ↓ 

Орашац 169 167 163 155 144 ↓ 
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Оруглица 122 105 91 62 42 ↓ 

Падеж 42 39 27 16 12 ↓ 

Паликућа 72 81 85 89 86 ↑ 

Палојце 101 125 123 142 132 ↑ 

Петровац 38 42 43 35 55 ↑ 

Печењевце 503 519 516 526 485 ↓ 

Пискупово 67 74 74 72 66 ↓ 

Подримце 111 112 105 98 87 ↓ 

Предејане(варош)2 243 333 425 383 351 ↑ 

Предејане(село) 149 142 131 145 130 ↓ 

Пресечина 95 95 108 102 94 ↓ 

Прибој 183 187 181 164 161 ↓ 

РавниДел 39 26 25 22 20 ↓ 

Радоњица 186 202 205 211 191 ↑ 

Разгојна 293 300 279 262 232 ↓ 

РајноПоље 168 165 169 173 164 ↓ 

Рударе 113 137 137 141 138 ↑ 

Свирце 98 109 114 103 107 ↑ 

Славујевце 102 113 111 106 103 ↑ 

Слатина 138 168 157 202 145 ↑ 

Смрдан 65 61 52 48 38 ↓ 

Стројковце 298 319 324 324 299 ↑ 

Ступница 209 198 199 171 132 ↓ 

Сушевље 77 77 77 74 60 ↓ 

Тодоровце 105 122 123 119 117 ↑ 

Тулово 163 163 160 167 174 ↑ 

Тупаловце 96 99 118 107 95 ↓ 

Турековац 394 440 449 466 411 ↑ 

ЦрвениБрег 74 58 35 19 9 ↓ 

Црковница 87 84 66 57 40 ↓ 

Црцавац 53 57 55 43 34 ↓ 

Чекмин 246 278 280 275 242 ↓ 

ЧифлукРазгојнски 95 96 93 88 86 ↓ 

                                                           
2Према попису републичког завода за статистику Предејане варош није сврстано у градска насеља. Зато 

ћемо га ради лакше прегледности посматрати као насеље руралног типа 
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Чукљеник 139 155 152 166 133 ↓ 

Шаиновац 50 60 62 60 56 ↑ 

Шарлинце 200 232 238 227 227 ↑ 

Шишинце 139 155 152 170 167 ↑ 

 

 

Графикон 1: промена броја домаћинстава у руралним насељима општине Лесковац у 

периоду 1971-2011.год 

  

Графикон кретања броја сеоских  домаћинстава показује раст између пописа 

1971. и 2011.год. Међутим видљив је јасан пад између два задња пописа. Смањење 

броја домаћинстава је последица исељавања становништва из претежно неразвијених 

села у села ближе граду и у сам град Лесковац, али и у градове ван општине којој 

припадају.  

3.2.2.2. Просечан број чланова домаћинства 

 

Други важан елемент проучавања домаћинстава је анализа просечног броја 

чланова по једном домаћинству. Овај број се добија када укупан број становника неког 

места поделимо са бројем домаћинстава. 

21737

23548

23844

24156

22368

Промена броја домаћинстава у руралним насељима општине Лесковац у периоду од 1971-
2011.године

1971 1981 1991 2002 2011
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Табела 2: Просечан број чланова домаћинства у сеоским насељима општине Лесковац  према 

попису у периоду од 1971-2002 (извор: Републички завод за статистику) 

 

Насеље  Година пописа 

  1971 1981 1991 2002 

Бабичко  4.2 3.4 2.9 2.4 

Бадинце  4.9 4.7 4.9 4.9 

Барје  5.2 4.5 3.8 3.2 

Белановце  4.2 3.5 3.8 3.4 

Бели Поток  5 4.7 4.5 3.9 

Бистрица  5.2 4.4 3.9 3.2 

Бобиште  4 3.9 3.9 3.5 

Богојевце  4.5 4.4 4.3 3.4 

Бојишина  4.1 3.8 3.4 2.8 

Боћевица  3.9 3.9 3.3 2.6 

Братмиловце 3.8 3.9 3.7 3.4 

Брејановце  4.1 3.9 3.5 3.4 

Брестовац  4.2 3.9 3.8 3.7 

Брза  4.6 4.24 4.2 4 

Бричевље  4.2 3.5 3.4 3.2 

Букова Глава 3.9 4.07 4.2 3.7 

Бунушки Чифлук 4.4 4.07 4 3.5 

Велика Биљаница 4.6 4.64 4.6 4.5 

Велика Грабовница 4.3 4.25 4.1 3.9 

Велика Копашница 4.4 4.12 4.2 3.5 

Велика Сејаница 4.3 3.99 3.6 3.2 

Велико Трњане 4.5 4.21 4.4 4 

Виље Коло  4.3 3 2.4 1.4 

Вина  4.1 3.94 3.7 2.9 

Винарце  4.4 4.27 4.2 3.7 

Власе  4.8 4.23 4.1 3.9 

Гагинце  5.1 4.25 3.2 2.8 

Голема Њива 4.5 3.3 2.8 2.1 

Горина  4.6 4.3 4.2 3.9 

Горња Бунуша 5 4.6 4.5 4.2 

Горња Јајина 4.7 4.4 4.3 3.2 

Горња Купиновица 4.6 4.2 3.4 3.2 

Горња Локошница 4.1 3.7 3.1 2.9 

Горња Слатина 5.2 4.6 4.3 3.9 

Горње Крајинце 5.4 4.9 5.2 5.2 

Горње Синковце 5 4.7 4.2 4 

Горње Стопање 4.1 4.1 3.8 3.4 

Горње Трњане 4.5 4.6 4.1 4.2 
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Горњи Буниброд 4.3 4 4.1 3.8 

Градашница 4.4 4 3.3 2.9 

Грајевце  4.9 4.6 4.3 3.7 

Граово  4.1 3.5 3.2 2.9 

Грданица  4.9 4.5 4 3.6 

Грделица (село) 3.8 3.7 3.5 3.2 

Губеревац  4.5 4.3 4.3 4.2 

Дедина Бара 4.1 3.8 3.7 3.4 

Добротин  4.7 4.4 4.1 3.8 

Доња Бунуша 5 4.7 4.6 4.5 

Доња Јајина 4.1 4.1 3.7 3.6 

Доња Купиновица 4.1 3.4 2.9 2.2 

Доња Локошница 4.6 4.2 4.1 3.9 

Доња Слатина 4.8 4.5 4.8 4.1 

Доње Бријање 4.6 4.3 4.1 3.8 

Доње Крајинце 4.6 4.9 4.8 3.9 

Доње Синковце 4 3.9 3.8 3.5 

Доње Стопање 4.7 4.3 4.1 3.8 

Доње Трњане 5.2 4.7 4.6 3.7 

Доњи Буниброд 4.5 4.2 4.1 3.8 

Драшковац  4.6 4.3 4 3.9 

Дрводеља  5.3 4.8 4.4 3.9 

Дрћевац  3.8 3.5 3.1 3.3 

Душаново  4.1 4.3 3.3 2.9 

Жабљане  4.3 4.1 4.2 3.8 

Живково  4.4 4.3 3.8 3.6 

Жижавица  4.4 4.2 4.6 4 

Загужане  5.1 4.2 4.2 3.5 

Залужње  4.6 4 4 3.6 

Злокућане  4.8 4.6 4.1 3.6 

Злоћудово  5.3 5.1 4.8 5 

Зољево  4.8 4 3.8 3.2 

Игриште  5.2 4.4 4.2 3.7 

Јарсеново  4.2 3.5 3.1 2.9 

Јашуња  4.5 4 3.7 3.4 

Јелашница  4.9 4.4 3.1 3.2 

Калуђерце  5.2 4.9 4.6 4.1 

Карађорђевац 4.1 3.7 3.5 3.1 

Каштавар  4.2 3.1 2.7 2.3 

Ковачева Бара 3.9 3.7 3.7 3 

Козаре  4.5 4.2 4.1 3.4 

Кораћевац  3.9 3.9 3.9 3.5 

Крпејце  4.5 4.3 2.9 3.1 

Кукуловце  4.9 4.2 4.1 4.3 

Кумарево  4.2 4 3.9 3.9 

Кутлеш  4.3 4 4 3.6 
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Липовица  4.5 4 3.9 3.6 

Личин Дол  4.6 4.3 3.7 3.2 

Мала Биљаница 4.1 4.3 4.1 4.3 

Мала Грабовница 4.7 4.3 4.2 3.8 

Мала Копашница 4.2 3.9 3.8 3.5 

Манојловце  4.3 3.9 4.1 3.8 

Међа  4.6 4.2 4.1 3.6 

Мелово  4.7 4.3 3.5 2.5 

Миланово  4.2 3.9 3.6 3.3 

Мирошевце  4.3 4.1 3.9 3.6 

Мрковица  4.5 3.2 1.9 1.7 

Мрштане  4.6 4.3 4.4 4.4 

Навалин  4.3 4.5 4.2 4.1 

Накривањ  4.5 4.3 4 3.7 

Несврта  5.9 4.6 4.3 3.8 

Ново Село  4.4 3.6 2.2 1.9 

Номаница  4.8 4.4 4.8 4.9 

Ораовица (код Грделице) 4.2 3.9 3.8 3.4 

Ораовица (код 

Црковнице) 
4.7 3.5 2.8 2.4 

Орашац  4.4 4.4 4 3.7 

Оруглица  5.5 3.9 3.1 2.8 

Падеж  5.3 4.5 4.3 3.6 

Паликућа  5.2 4.6 4.6 4.3 

Палојце  4.4 4.2 4.2 3.4 

Петровац  3.5 3.3 3.1 3.1 

Печењевце  4.2 4 3.7 3.4 

Пискупово  4.8 4.3 3.9 3 

Подримце  4.5 4 3.3 2.9 

Предејане (варош) 5.2 3.6 3.4 3.2 

Предејане (село) 4.1 3.6 3.5 3.4 

Пресечина  4,7 4.5 4.4 4.4 

Прибој  4.2 3.9 3.8 3.9 

Равни Дел  5.8 4.9 4 3.5 

Радоњица  4.7 4.4 4.5 4.3 

Разгојна  4 3.8 3.7 3.4 

Рајно Поље  4.8 4.7 4.4 4.3 

Рударе  4.6 4.1 4 3.9 

Свирце  5.3 4.8 4.2 4.2 

Славујевце  5.3 4.7 4.4 4.1 

Слатина  4.9 4.3 4.3 3.2 

Смрдан  4.6 3.7 3.6 3.2 

Стројковце  4.4 4.3 4.3 4.1 

Ступница  4.4 3.8 2.8 2.3 

Сушевље  4.4 4.4 3.4 3.1 

Тодоровце  4.9 4.4 4.7 4.4 
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Из горње табеле уочава се континуирано смањивање просечног броја чланова 

домаћинства. Према поису 1971. године просечан број чланова домаћинства био је 4.5 

а 2002.године 3.5. Узроци су исељавање становништва, затим оснивање нових 

домаћинстава чији је један део прешао из старих породичних заједница, а поред тога и 

низак природни прираштај у неким селима. Утицаја свакако има и пораст броја развода. 

Најизраженији случајеви смањења просечног броја чланова домаћинства су у следећим 

селима: 

Гагинце 1971.-5.1 а 2002-2.8 ( 2011-2.2) 

ГолемаЊива 1971-4.5 а 2002-2.1 ( 2011-1.97) 

Црвени Брег 1971-3.9 а 2002-1.6 ( 2011-1.4) и 

Мрковица 1971-4.5 а 2002 -1.7 ( 2011-1 !) 

 

3.2.2.3. Структура домаћинстава према броју чланова 

 

Следећи важан показатељ је структура домаћинства према броју чланова. 

Процесе пораста броја домаћинства и смањења просечне величине домаћинстава 

паралелно прате и промене у структури домаћинстава према броју чланова. Током 

послератног периода преображај структуре домаћинстава према броју чланова 

Тулово  4.9 4.8 4.8 4.4 

Тупаловце  4.3 3.8 3.7 3.5 

Турековац  4.5 4.2 4 3.8 

Црвени Брег 3.9 2.9 1.9 1.6 

Црковница  4.5 3.4 2.7 2.3 

Црцавац  5.3 4.3 3.7 3.3 

Чекмин  4.9 4.2 3.8 3.3 

Чифлук Разгојнски 4.5 4.3 4 3.8 

Чукљеник  4.6 4.6 4.6 3.8 

Шаиновац  4.9 4.6 4.1 3.6 

Шарлинце  4.8 4.1 3.9 3.8 

Шишинце  4.7 4.2 4.3 3.8 

ПРОСЕЧНО  4.5 4.1 3.9 3.5 
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првенствено се манифестовао кроз пораст броја и удела малочланих и непрекидно 

смањивање броја и удела вишечланих домаћинстава. 

Структура трансформација домаћинстава према броју чланова била је под 

директним утицајем нивоа природног прираштаја и територијалне покретљивости 

руралне популације.3 Велики број и удео самачких домаћинстава указује на значајну 

улогу специфичне старосне стуктуре мућког и женског становништва, али и на одређена 

либералнија схватања брачног живота у односу на традиционална патријалхална 

друштва ( Кицошев. С, Голубовић. П, 2004.). 

Међутим, у новије време економска криза делује у сасвим супротном смеру, 

односно незапосленост и низак стандард спутавају осамостаљивање младих. Због тога 

они све дуже, или чак трајно, остају да живе са родитељима после склапања брака, тако 

да се већ уочавају тенденције повећања броја вишечланих домаћинстава. 

У табели која следи биће приказана структура домаћинстава према броју 

члановау насељима општине Лесковац према према попису из 2011. одине. Уједно, у 

овој табели (бр.3), биће приказан и просечан број чланова домаћинстава такође по 

попису из 2011.године. 

Табела 3. Просечан број чланова домаћинства и структура домаћинства према броју 

чланова у насељима општине Лесковац  према попису 2011.године (извор: републички 

завод за статистику, Књига 10- Просечан број чланова домаћинства по насељима, 

2011.год) 

Регион   

          Област  

Град – општина 

            Насеље 

 
Укупно 

Total 

Са 1 

чланом 

With 1 

member 

2 3 4 5 

Са 6 и 

више 

чланова 

With 6 

or more 

members 

Просечан 

број 

чланова 

Average 

number of 

members 

 

Region 

           Area 

City – Municipality 

             Settlement 

Општина 

Лесковац 
 43603 7074 10182 7791 8232 4796 5528 3.30  Leskovac 

Градска  21235 3592 5233 4434 4579 1878 1519 3.06  Urban 

Остала  22368 3482 4949 3357 3653 2918 4009 3.53  Other 

Бабичко  156 51 64 19 7 6 9 2.29  Babičko 

Бадинце  117 7 16 12 21 16 45 4.53  Badince 

                                                           
3Биљана Радивојевић, Домаћинства, У: Становништво и домаћинства Републике 

Србије према попису 1991. године, Завод за статистику Републике Србије, Београд, 

1995., стр. 277-290.  
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Барје  90 20 37 13 5 8 7 2.74  Barje 

Белановце  157 29 38 26 28 16 20 3.22  Belanovce 

Бели Поток  150 18 25 23 29 28 27 3.79  Beli Potok 

Бистрица  21 5 9 4 2 - 1 2.38  Bistrica 

Бобиште  727 84 144 124 160 96 119 3.62  Bobište 

Богојевце  357 37 74 46 59 65 76 3.85  Bogojevce 

Бојишина  65 22 14 10 5 4 10 2.85  Bojišina 

Боћевица  43 13 12 5 3 6 4 2.74  Boćevica 

Братмиловце  999 113 207 188 240 131 120 3.49  Bratmilovce 

Брејановце  88 20 13 17 10 13 15 3.44  Brejanovce 

Брестовац  569 86 108 96 104 85 90 3.56  Brestovac 

Брза  314 48 68 49 49 46 54 3.52  Brza 

Бричевље  66 11 25 9 8 6 7 2.97  Bričevlje 

Букова 

Глава 
 84 19 19 8 15 9 14 3.30  

Bukova 

Glava 

Бунушки 

Чифлук 
 136 21 28 23 27 13 24 3.52  

Bunuški 

Čifluk 

Велика 

Биљаница 
 112 7 21 16 17 17 34 4.21  

Velika 

Biljanica 

Велика  

Грабовница 
 363 58 78 48 64 47 68 3.52  

Velika 

Grabovnica 

Велика 

Копашница 
 193 32 51 23 28 26 33 3.38  

Velika 

Kopašnica 

Велика 

Сејаница 
 206 36 44 37 30 30 29 3.38  

Velika 

Sejanica 

Велико 

Трњане 
 249 27 56 43 38 36 49 3.68  

Veliko 

Trnjane 

Виље Коло  4 4 - - - - - 1.00  Vilje Kolo 

Вина  60 18 12 5 10 4 11 3.22  Vina 

Винарце  730 89 152 118 123 97 151 3.74  Vinarce 

Власе  138 21 33 15 20 22 27 3.64  Vlase 

Вучје г 881 159 209 150 141 112 110 3.25 u Vučje 

Гагинце  39 12 15 6 4 1 1 2.23  Gagince 

Голема Њива  34 17 12 2 1 - 2 1.97  Golema njiva 

Горина  169 17 39 18 29 26 40 3.86  Gorina 

Горња 

Бунуша 
 135 16 25 15 21 21 37 4.01  

Gornja 

Bunuša 

Горња 

Јајина 
 140 18 28 19 25 20 30 3.77  Gornja Jajina 

Горња 

Купиновица 
 61 19 23 10 3 3 3 2.31  

Gornja 

Kupinovica 

Горња 

Локошница 
 35 8 12 4 2 2 7 3.00  

Gornja 

Lokošnica 

Горња 

Слатина 
 54 6 13 14 8 4 9 3.35  

Gornja 

Slatina 

Горње Крајинце  156 10 17 13 28 30 58 4.73  
Gornje 

Krajince 
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Горње 

Синковце 
 118 15 22 16 27 14 24 3.77  

Gornje 

Sinkovce 

Горње 

Стопање 
 511 61 93 98 125 59 75 3.58  

Gornje 

Stopanje 

Горње 

Трњане 
 55 8 8 4 8 16 11 3.91  

Gornje 

Trnjane 

Горњи 

Буниброд 
 189 23 37 35 25 26 43 3.76  

Gornji 

Bunibrod 

Градашница  128 37 34 17 11 13 16 2.97  Gradašnica 

Грајевце  103 15 22 14 14 19 19 3.63  Grajevce 

Граово  83 27 23 10 12 5 6 2.59  Graovo 

Грданица  149 28 32 21 20 16 32 3.52  Grdanica 

Грделица 

(варош) 
г 698 134 160 138 146 65 55 3.06 u 

Grdelica 

(varoš) 

Грделица 

(село) 
 338 71 83 50 59 32 43 3.13  

Grdelica 

(selo) 

Губеревац  431 37 75 68 64 70 117 4.10  Guberevac 

Дедина Бара  257 55 61 44 44 26 27 3.09  Dedina Bara 

Добротин  84 13 16 13 11 10 21 3.81  Dobrotin 

Доња 

Бунуша 
 70 6 16 11 14 8 15 3.73  

Donja 

Bunuša 

Доња Јајина  361 48 82 58 59 57 57 3.54  Donja Jajina 

Доња 

Купиновица 
 21 5 10 4 1 1 - 2.19  

Donja 

Kupinovica 

Доња 

Локошница 
 242 32 58 35 32 30 55 3.63  

Donja 

Lokošnica 

Доња 

Слатина 
 59 5 12 12 10 7 13 3.81  Donja Slatina 

Доње 

Бријање 
 361 64 80 42 48 60 67 3.55  

Donje 

Brijanje 

Доње 

Крајинце 
 150 6 19 18 18 31 58 4.89  

Donje 

Krajince 

Доње 

Синковце 
 424 47 82 64 98 63 70 3.67  

Donje 

Sinkovce 

Доње 

Стопање 
 284 19 56 46 64 38 61 3.89  

Donje 

Stopanje 

Доње 

Трњане 
 73 13 11 16 10 12 11 3.49  

Donje 

Trnjane 

Доњи 

Буниброд 
 160 25 34 29 24 21 27 3.46  

Donji 

Bunibrod 

Драшковац  181 32 37 30 26 17 39 3.60  Draškovac 

Дрводеља  56 7 17 5 5 6 16 3.86  Drvodelja 

Дрћевац  92 22 19 18 10 6 17 3.20  Drćevac 

Душаново  68 20 28 7 3 4 6 2.50  Dušanovo 

Жабљане  171 27 45 20 31 23 25 3.35  Žabljane 

Живково  167 22 28 27 35 24 31 3.71  Živkovo 

Жижавица  42 5 5 5 9 10 8 4.00  Žižavica 

Загужане  90 21 15 13 10 17 14 3.44  Zagužane 
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Залужње  114 18 20 18 15 22 21 3.70  Zalužnje 

Злокућане  62 14 11 13 12 3 9 3.10  Zlokućane 

Злоћудово  50 1 3 8 6 11 21 5.04  Zloćudovo 

Зољево  70 17 18 7 5 9 14 3.21  Zoljevo 

Игриште  85 14 29 12 13 7 10 3.04  Igrište 

Јарсеново  130 47 32 13 15 12 11 2.60  Jarsenovo 

Јашуња  134 31 33 25 18 13 14 2.98  Jašunja 

Јелашница  72 12 22 8 10 5 15 3.36  Jelašnica 

Калуђерце  44 9 8 4 5 8 10 3.80  Kaluđerce 

Карађорђевац  120 24 37 14 17 12 16 3.12  Karađorđevac 

Каштавар  20 6 8 2 1 1 2 2.50  Kaštavar 

Ковачева 

Бара 
 42 12 11 1 5 7 6 3.12  

Kovačeva 

Bara 

Козаре  89 15 14 14 17 12 17 3.57  Kozare 

Кораћевац  60 14 17 5 15 6 3 2.87  Koraćevac 

Крпејце  9 5 1 2 1 - - 1.89  Krpejce 

Кукуловце  65 5 9 7 12 8 24 4.46  Kukulovce 

Кумарево  198 22 34 29 31 29 53 4.04  Kumarevo 

Кутлеш  160 21 43 20 28 19 29 3.50  Kutleš 

Лесковац г 19656 3299 4864 4146 4292 1701 1354 3.06 u Leskovac 

Липовица  329 54 68 43 67 32 65 3.54  Lipovica 

Личин Дол  36 11 10 4 4 5 2 2.69  Ličin Dol 

Мала 

Биљаница 
 47 6 7 8 8 7 11 3.98  

Mala 

Biljanica 

Мала 

Грабовница 
 79 13 19 16 13 10 8 3.22  

Mala 

Grabovnica 

Мала 

Копашница 
 77 17 24 12 15 5 4 2.77  

Mala 

Kopašnica 

Манојловце  195 19 28 36 40 29 43 3.97  Manojlovce 

Међа  228 40 43 28 33 43 41 3.60  Međa 

Мелово  14 1 6 3 2 - 2 3.14  Melovo 

Миланово  171 27 51 29 34 17 13 3.02  Milanovo 

Мирошевце  265 52 58 32 40 40 43 3.41  Miroševce 

Мрковица  1 1 - - - - - 1.00  Mrkovica 

Мрштане  333 39 60 43 46 63 82 4.00  Mrštane 

Навалин  213 16 41 36 44 35 41 3.88  Navalin 

Накривањ  326 47 78 53 34 48 66 3.56  Nakrivanj 

Несврта  20 4 10 2 3 - 1 2.40  Nesvrta 

Ново Село  20 7 10 2 - 1 - 1.90  Novo Selo 

Номаница  61 2 6 10 12 9 22 4.70  Nomanica 

Ораовица 

(код 

Грделице) 

 593 100 133 115 108 64 73 3.28  
Oraovica 

(kod Grdelice) 

Ораовица 

(код 

Црковнице) 

 36 13 11 3 3 4 2 2.47  
Oraovica 

(kod Crkovnice) 

Орашац  144 18 33 26 17 21 29 3.65  Orašac 



 

52 
 

Оруглица  42 9 18 8 2 3 2 2.64  Oruglica 

Падеж  12 7 1 1 2 1 - 2.08  Padež 

Паликућа  86 8 10 6 16 19 27 4.50  Palikuća 

Палојце  132 24 24 21 29 12 22 3.43  Palojce 

Петровац  55 17 17 7 3 6 5 2.65  Petrovac 

Печењевце  485 81 151 72 69 66 46 3.09  Pečenjevce 

Пискупово  66 20 26 6 3 8 3 2.44  Piskupovo 

Подримце  87 24 36 9 9 5 4 2.39  Podrimce 

Предејане 

(варош) 
 351 80 85 49 57 44 36 3.10  

Predejane 

(varoš) 

Предејане 

(село) 
 130 23 32 28 21 9 17 3.12  

Predejane 

(selo) 

Пресечина  94 12 15 13 17 17 20 3.87  Presečina 

Прибој  161 18 49 27 23 13 31 3.40  Priboj 

Равни Дел  20 4 3 4 3 2 4 3.65  Ravni Del 

Радоњица  191 16 31 30 27 31 56 4.20  Radonjica 

Разгојна  232 41 64 32 31 25 39 3.29  Razgojna 

Рајно Поље  164 18 27 18 28 23 50 4.20  Rajno Polje 

Рударе  138 19 25 25 26 13 30 3.70  Rudare 

Свирце  107 15 22 10 14 19 27 3.94  Svirce 

Славујевце  103 14 26 11 14 13 25 3.83  Slavujevce 

Слатина  145 25 44 19 17 9 31 3.30  Slatina 

Смрдан  38 4 14 9 3 5 3 3.16  Smrdan 

Стројковце  299 37 46 40 44 37 95 4.12  Strojkovce 

Ступница  132 51 56 12 5 4 4 2.01  Stupnica 

Сушевље  60 19 21 12 3 4 1 2.27  Suševlje 

Тодоровце  117 11 21 18 18 16 33 4.08  Todorovce 

Тулово  174 19 29 32 23 23 48 4.01  Tulovo 

Тупаловце  95 17 24 11 14 15 14 3.38  Tupalovce 

Турековац  411 62 85 64 64 54 82 3.63  Turekovac 

Црвени Брег  9 5 4 - - - - 1.44  Crveni Breg 

Црковница  40 18 15 4 1 2 - 1.85  Crkovnica 

Црцавац  34 3 12 10 4 4 1 2.91  Crcavac 

Чекмин  242 47 55 27 39 34 40 3.39  Čekmin 

Чифлук 

Разгојнски 
 86 13 15 15 16 10 17 3.63  

Čifluk 

Razgojnski 

Чукљеник  133 19 15 10 23 27 39 4.26  Čukljenik 

Шаиновац  56 10 8 8 5 13 12 3.75  Šainovac 

Шарлинце  227 42 47 38 40 23 37 3.41  Šarlince 

Шишинце  167 21 38 20 41 17 30 3.65  Šišince 
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Графикон 2: Удео домаћинстава према броју чланова у укупном броју домаћинстава у 

руралним насељима општине Лесковац 2011.године (укупно 22368) 

  

 

Табела 3 нам показује да у посматраном периоду (попис 2011.) највећи удео у 

укупном броју домаћинстава имају домаћинства са 2 члана. Њихов процентуални 

удео у укупном броју домаћинстава у руралним насељима износи 22,12%. Овакво стање 

се у највећој мери може објанити нижим природним прираштајем. 

 На другом месту су домаћинства са 6 и више чланова са учешћем од 17,9%. Ово 

иде у прилог тврдњи да се услед тешких економских односа који владају млади све теже 

осамостаљују, већ остају у породичним заједницама и након ступања у брак. Већи број 

чланова домаћинства је повезан са основном функцијом сеоских насеља а то је претежно 

бављење пољопривредом, јер условљава равномерну поделу рада. У многим сеоским 

домаћинствима улогу радне снаге узимају сви узрасти унутар породице-од најстаријих 

укућана до најмлађих чланова тј .деце.  

Није редак случај да се најмлађи чланови охрабрују да обављају што више 

послова, па се тако могу срести примери да деца узраста 10-11 година рукују 

пољопривредним машина једнако добро као и одрасли. Учешће најстаријих чланова у 

обављању послова се може објаснити менталитетом и потребом да се буде ,,користан 

члан домаћинства“, чак и онда када им године или лоше здравствено стање то не 

дозвољавају. 

На територији општине Лесковац постоји неколико села која имају изражен број 

домаћинстава са 6 или више чланова, у односу на остала домаћинства која имају мањи 

број чланова. Таква су села Бадинце (45), Горина (40), Губеревац (117), Кукуловце (24), 

Кумарево (53), Стројковце (95). 
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3.2.2.4. Проблеми сеоских домаћинстава 

 

Поред ових промена везаних за домаћинства  приметно је и да сеЛесковачка села, 

као и села целе Србије, сусрећу се са многобројним проблемима: 

1)Тренутна опремљеност српског села физичком и комуналном 

инфраструктуром и објектима јавних служби се може оценити као неадекватна, што за 

последицу има низак лични стандард становништва руралних подручја 

2)Стање крупне инфрастурктуре се може оценити као неадекватно циљевима 

развоја друштва. Путна инфраструктура је неравномерно распоређена у простору – 

многа подручја су далеко од магистралних праваца и аутопутева. Најнеразвијенија 

подручја исказују и најслабије вредности индикатора путне мреже, као што су дужина и 

површина путне мреже, путеви са савременим коловозом, материјали од којих су 

изграђени. Иста ситуација је и са железничком инфраструктуром.  

3) Садашње стање водопривредне инфраструктуре је неповољно, о чему сведочи 

и податак да је свега око 5% пољопривредних површина оспособљено за наводњавање. 

Треба додати и неадекватну заштићеност подручја од поплава, бујичних вода, клизишта 

и ерозије. Комунални стандард села заостаје за градом. 

4) Када је у питању снабдевање становника села питком водом, истиче се да више 

од 40% становника користи воду из властитих бунара, који често нису бактериолошки и 

хемијски исправни.. Значајан проблем представља одвођење отпадних вода јер око 50% 

наших сеоских домаћинстава нема никакво еколошко решење за отпадне воде. Не 

постоје ни подаци да неко село има пречистач отпадних вода, већ оне тако непречишћене 

одлазе у подземље или оближњи реципијент. 

6) Одвоз смећа и другог чврстог отпада препуштен је индивидуалној активности. 

Депоније смећа се формирају уз путеве, реке, у близини села и као такве представљају 

значајан еколошки проблем..  

7) Најлошије се оцењује рад секундарних руралних сервиса попут предшколских 

установа, пошти, банки, спортских хала.. Од јавних сервиса брдско–планинским 

регионима највише недостају објекти здравствене заштите, као и домови за бригу о 
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старим лицима. Чест је случај да је више сеоских насеља оријентисано на једну основну 

школу, док предшколских установа готово да нема( Спелевић. А., 2009). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Домаћинство са својим члановима представља најважнији чинилац како 

руралних, тако и урбаних насеља. Међутим посматрајући рурална насеља установљене 

су промене које, везане за домаћинства, имају негативан тренд. 

На основу анализе броја домаћинстава руралних насеља општине Лесковац, 

користећи податке републичког завода за статистику, установљено је да: 

-Број домаћинстава опао је између последња два пописа за 1788. 

-Просечан број чланова домаћинства смањен је са 4.5- 1971. на 3.5- 2002( и 2011.)  

Ово је последица интензивног исељавања становника из сеоских у градска 

насеља. Поред тога узрок је и низак природни прираштај, што дугорочно гледано може 

да има још негативније последице на стање сеоских домаћинстава 

-У структури домаћинства према броју чланова, преовладавају она са 2 члана 

И на овај показатељ велики утицај имају исти фактори као и на претходна два. 

Забрињавајући податак је и да се становници сеоских насеља сусрећу и са бројним 

другим проблемима: од неопремљености објектима попут школа, амбуланти и домова 

културе до лоше комуналне и саобраћајне мреже. 

Овакво стање указује на потребу за већим ангажовања водећих државних органа 

као и локалне самоуправе. Схватање важне улоге коју рурална насеља имају неопходно 

је како би се више пажње посветило њиховом развоју 

Потребно је, међутим, развијати већу свест код становника како би и сами 

позитивно утицали на ствари које у већој мери зависе од њих. То се првенствено односи 

на стање културе и очување животне средине. 
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