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УВОД 

 
 Судбина и време нису увек били погодни  према прошлости Босилеградског краја. 
Већи део историјских догађаја, који би могли да расветле велики број данашњих 
проблема, нису сачувани у историјским изворима – том чудном тзв. екрану историје. 
Много од онога, то би био данашњи понос овог краја је изгубљено у прошлим столећима. 

Донедавно се мислило да је Босилеградски крај за науку током XIX века био terra 
incognita – белу мрљу на географским картама. Ово се може закључити на основу прве 
географске карте Хајнриха Киперта, коју је аутор објавио током 1853. године у Бечу за 
потребе аустријског генералштаба. Никаквих подака о Босилеграду нема на њој. И 
Константин Јиречек у свом „Дневнику“ (1884.г., Пловдив) пише како је изненађен, када је 
са својим приљатељем, геологом А. Златарским, путујући стигао у „неку Изворску 
околију“, за коју раније није чуо. Али кад се састао са Крајиштем, он је оставио драгоцене 
податке о њему у „Кнежевини Бугарској“ и „Путовања кроз Бугарску“. 

Мало више података о Крајишту – западно од Босилеграда, даје Риста Николић, 
истраживајући неколико села данашње општине. 

Следи класична монографија познатог бугарског научника из Босилеграда Јордана 
Захаријева „Ћустендилско Крајиште“, штампана 1918. године, у којој се дају детаљне 
информације о овом крају. 

Највећи допринос у истраживању овог непознатог краја даје монографија „Насеља 
општине Босилеград“ аутора Горана Миланова, која је изашла из штампе ове године. То је 
најдетаљнија монографија о овом крају о географским, историјским, демографским, 
привредним и другим одликама општине Босилеград. 
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1. Географски положај 

Налазећи се на крајњем југоистоку Србије, општина Босилеград је брдско-
планински тип општине, чија надморска висина варира у границама од 660 (ГП  Рибарци) 
до 1923 метара (врх Бесна Кобила). Општина улази у састав Пчињског округа, са 
окружним центром у Врању, у коме се укључују и општине Трговиште, Прешево, 
Бујановац, Владичин Хан и Сурдулица. Од њих граничне  општини Босилеград су: 
Сурдулица са севера, Врање са запада и Трговиште такође са запада. На истоку граница 
општине је обележена државном српско-бугарском границом (у дужини од 54 км), а на 
југозападу је српско-македонска граница (око 9 км). Тако је општина Босилеград једна од 
седам истих у Србији, који за суседа имају две државе тј. налазе се на тромеђи. Границе 
општине нису етничке. Ту живе Бугари, Срби, Македонци и други.  

Општина Босилеград се налази приближно између 42º18’ и 42º36’ северне 
географске ширине и 22º12’ и 22º33’ источне географске дужине. Паралела на којој лежи 
град Босилеград је 42º30’ северне географске ширине. То значи да се општина налази у 
јужном делу северног умереног појаса, ближе екватору него Северном полу.    

Најсевернија тачка општине се налази на 42º36’44’’ с.г.ш. и 22º16’50’’ и.г.д. Ова 
тачка је врх Мали Стрешер (1757 м.) на планини Варденик. 

Најјужнија тачка  општине се налази на 42º18’41’’с.г.ш. и 22º21’35’’ и.г.д. Ова 
тачка се налази у селу Жеравино, тачније, на тромеђи између Републике Србије (општина 
Босилеград), Републике Бугарске (општина Ћустендил) и Републике Македоније 
(општина Крива Паланка). 

Најисточнија тачка општине се налази на 
42º28’48’’с.г.ш. и  22º33’40’’ и.г.д. Ова тачка се 
налази између села Ресен (Република Србија) и 
Трекљано (Република Бугарска), на надморској 
висини од 1200 метра. 

Најзападнија тачка општине се налази на 
42º31’21’’с.г.ш. и 22º12’32’’ и.г.д. Ова тачка 
представља највишу тачку општине (врх Бесна 
Кобила, 1923 м.), а у близини ње (место Руски 
Споменик) налази се тромеђа између општина 
Босилеград, Врање и Сурдулица. (Захариев Й., 
1918) 

Сл.1. Руски споменик – тромеђe између 
Босилеграда, Врања и Сурдулице 

Фото: Николов В. 
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Удаљеност од најсеверније до најјужније тачке ваздушним путем је 34,06 км, а од 
најзападне до најисточније је 29,31 км. 

 

Сл.2. Општина Босилеград – општа карта 

Извор: www.nspm.rs 

 

Својим положајем у сливу реке Струме (Драговиштице), морфолошко-хидролошки, 
па и саобраћајно, општина Босилеград гравитира ка Егејском мору. Тиме општина 
представља природни мост између Србије и Републике Бугарске. Општина Босилеград од 
Београда је удаљена 400 км, од Ниша 170 км, а од Софије 132 км. Неповољна 
конфигурација терена одређује неизграђеност путне мреже, тако да су главни путеви, који 
повезују општину са унутрашњошћу земље слабог квалитета, што дирекно утиче на развој 
општине. 
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Босилеград припада општинама средње величине по површини (571 км²)  и малим 
по броју становника – 8 129 људи, који живе у 3 017 домаћинства. 

Административни центар општине је град Босилеград, који лежи на обалама реке 
Драговиштице, у почетку Босилеградске котлине.  

 

2. Физичко-географска обележја 

 

Сва обележја физичко-географске структуре су веома сложена. На то су утицали 
специфични геотектонски односи, специфична клима и веома разноврстан педолошки 
покривач. У наставку текста покушаћемо да укажемо на најбитнија обележја из физичко-
географске структуре посматране области. 

 

2.1. Геолошка грађа и постанак рељефа 

Територија општине у геолошком смислу је део Родопског масива – најстаријег 
земљишта у границама данашњег Балканског полуострва. То значи да са формирањем 
масива у палеозоику (девон-перм), формирале су се и основне форме рељефа општине. 
Ово се догодило пре 410 милиона година, тј. за време Херцинске орогенезе, тачније у 
карбону и перму. Затим за време алпске орогенезе (пре 245 милиона година, траје и 
данас), цеo масив бива изложен сталним променама. Веома старе чврсте стене Родопске 
масе су услед радијалних покрета, под снажним притиском пуцале у разним правцима. 
Тада су формиране антиклинале и синклинале које су се услед деловања егзогених сила 
трансформирале у долине и планине. (Захариев Й., 1918) 

Босилеградски крај је после алпске орогенезе представљао орографску висораван, 
средње високу 1300 - 1400 метара. Висораван није била потпуно равна, из ње су се 
уздизала узвишења, она су данас врхови највишим планинама: Црноок, Валози, Милевска 
планина, Беле Воде и др. Висораван је мењала облик углавном због ерозивне моћи воде, 
које су се дубоко урезале у ову висораван стварајући притом дубоке и уске долине, 
клисуре и самостална узвишења, која се сад могу схватити као засебне планине. Оне 
форме које најбоље могу да окарактеришу једну долину као ерозивно-речне терасе срећу 
се често у овдашњим долинама. На путу Босилеград - Доња Лисина – Божица и 
Босилеград - Доња Љубата - Горња Љубата, као и дуж реке Драговиштице од Босилеграда 
ка граничном прелазу  Рибарци, свуда се у овим местима јасно виде речне терасе на 
странама долина. 
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У формирању главних облика рељефа на подручју општине Босилеград  улогу 
имају и тектонски раседи. На овом подручју и шире укрштају се два раседа – један има 
правац пружања северозапад-југоисток, а други југозапад-североисток. Они су у вези са 
разламањем и тоњењем Моравско-вардарске депресије. Северозападна раседна зона 
изводи из Моравске долине код Владичиног Хана, пружа се правцем Сурдулица–Врла 
река–Власина и наставља у правцу југоистока. Делови те раседне зоне простиру се дуж 
Божичке, односно Лисинске реке у правцу Босилеграда. Југозападна раседна зона изводи 
из Врањске котлине и води Корбевачком долином–Бесна Кобила–Љубатска река– Босиле-
град и даље.  Осим те две раседне зоне постоје и попречни раседи (исток-запад), али они 
имају спореднију улогу у проучаваном подручју. На местима укрштања раседа 
разломљена је земљина кора на блокове, названи тектонским блоковима. Настале угибе 
дуж раседних зона реке су искористиле да усеку своја корита и да формирају данашње 
облике речних долина. 

Подручје општине Босилеград према основној геолошкој припадности налази се у 
Родопској зони која се из западне Бугарске наставља у југоисточну Србију и источну 
Македонију. Изглед и орографски облици појединих узвишења су знатно хомогени, што 
указује да им је и петрографски састав приближно једнак. Све планине у општини су 
углавном изграђене од старих палеозојских стена. Доминирају гнајсеви, микашисти и 
филити са интрузијама гранита и интеркалацијама мермера. На више места има 
магматских стена (Бесна Кобила, Стрешер), које указују на стари плутонизам и 
палеовулканизам.  На југозападним и североисточним падинама планине Црноок су се 
акумулирале велике громаде средње зрнастог гранита. Скоро све остале планине имају у 
свом саставу млађе еруптивне стене. Неке од њих имају и кречњака, кварца, пермских 
црвених пешчара (село Брестница) и др. Осим ових стена и стена метаморфисаних на 
додиру плутонита и еруптива, јављају се и флувијални седименти који имају знатније 
распрострањење само у дну долине Драговиштице, низводно од Босилеграда. Планина 
Валози је најбогатија рудама црних и обојених метала у целој општини.   

 

2.2. Геоморфолошка обележја 

На основу надморских висина геоморфолошких облика, рељеф општине Босиле-
град можемо поделити на брдско-планински источни део (источно од реке Драговиштице) 
и планински западни део (западно од Драговиштице и њене притоке Добродолског 
потока). У западном делу дижу се планине: Црноок (1881м), Валози (1829м), Варденик 
(1875м), Бесна Кобила (1923м), Милевска планина (1736м), Дукат-Беле Воде (1828м), 
Јурук (1706м), Оштра Чука (1696м) и Доганица (1621м). Све наведене планине су са 
врховима испод снежне границе, тако да се на врховима данас не примећују ледничке 
форме. Источни део је нижи: Славче (979м), Плоча (1243м), Муреч (1036м), Трештен Крст 
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(1060м), Бели брег (1407м), Жеравна (1335м), Кремиково, Лештава, Рамни дел, Крстато 
дрво и др. 

2.2.1. Тектонски облици рељефа 

Између Бранковске реке са југа, Драговиштице са истока, њене притоке  Љубатска 
река са севера и општинске границе Босилеград – Врање са запада, диже се планина 
Црноок, која са својим главним 
гребеном има правац пружања запад-
исток. Она представља развође између 
притока Бранковске и Љубатске реке, 
које су две највеће притоке реке  
Драговиштице. Цео тај гребен је го и 
прекривен је бујном подалпском 
вегетацијом. Црноок има облик 
пљоснатог била на око 1400 м 
надморске висине. Највиша тачка 
планине је истоимени врх Црноок са 
висином од 1881 метара. Планина је без 
обзира на туристичку неразвијеност, 
позната као стециште планинара који долазе у освајање врха, као и обиља флоре и фауне 
(боровнице, бруснице, малине, купине). На самом врху налази се репетитор који емитује 
телевизију и радио Босилеград широм општине. 

Љубатска и Божичка река (са својим притоком Лисинском реком) заједно са 
општинском Босилеградско-Врањском границом стављају границе планини Валози. 
Главни гребен планине без прекида може се пратити од општинске границе до града 
Босилеграда. Основни правац пружања планине је запад-исток. Она представља развође 
између притока Љубатске и Лисинске реке. Највиша тачка је врх Валози са висином од 
1829 метара. 

Сл.3.  Планина Црноок 
Фото: Николов В. 
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Сл.4. Милевска планина 
Фото: Миланов Г. 

Источно од Божичке реке наспрам села Доња Лисина и северно од града 
Босилеграда уздиже се Милевска планина. По њеним источним падинама пролази 
државна српско-бугарска граница. Њен гребен има правац, за разлику од планина Црноок 
и Валози, север - југ. У том правцу дуга је око 16 км, а широка је 10-12 км. На северу 
преко превоја високог 1573 метара повезује се са Царичком планином, а на истоку долина 
Б'зовичке реке (десна притока Трекљанске реке) је одваја од истоимене планине. На југу 
превојем Славче (960 м.) повезује се са планином Рудинина, док је на западу долина 
Божичке реке одваја од планине Варденик. Највиши врх Милевске планине достиже 1736 
метара и зове се врх Бандера или Самовилњак. Име Бандера је добио ради топографског 
стуба, којег су поставили руски топографи. Испод врха постоји извор који заједно са 
долином испод носи име Самовилњак, па 
због тога већина житеља села зову тако и 
врх планине. Врх се налази на 50 метара 
од државне границе. (Захариев Й., 1918) 

Западно од Љубатске реке, у 
правцу север-југ уздиже се највиша 
планина у Пчињском округу – Бесна 
Кобила. То је стара родопска планина, 
заобљених врхова и веома интересантне 
конфигурације са веома стрмим странама. 
Гребеном планине пролази општинска 
Босилеградско-Врањска граница, а на њеним падинама пролази регионални пут R-239 
Босилеград-Крива Феја-Врање. Бесна Кобила је главно развође у округу, између притока 
реке Драговиштице (Егејски слив) и Јужне Мораве (Црноморски слив). Њен највиши врх 
носи име Уши, висок је 1923 метара (највиша тачка у општини и округу) и са њега могу да 
се виде Копаоник, Шара, као и планина Рила у Бугарској. 

Сл.5. Бесна Кобила 
Фото: Анастасов М. 
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У целој општини постоји само једна готово равна територија (с нагибом испод 
15%). То је Босилеградска котлина. Представља спуштени део Родопске масе. Обод 
котлине је изграђен од старих стена, а дно од неогених седимената. У њој је током неогена 
постојало језеро што потврђују још увек очувани језерски седименти. Затворена је 
планинама Рисовица са севера, Рамни дел и Лештава са североистока, Кремиково са 
истока и Рајчиловски рид са запада. Дуга је око 5,5 км и средње широка 1,5 км.  Сужава се 
на југоистоку и постаје уска  клисура јужно од села  Рибарци. Њена надморска висина 
варира у границама од 730 метара на северу код града Босилеграда до 660 метара код 
граничног прелаза Рибарци, са нагибом око 15%. Она је испуњена делувијално-
елувијалним и алувијалним материјалом. Главни творац котлине је река Драговиштица 
која сада протиче у њеном источном делу. На почетку котлине налази се град Босилеград. 

 

 
Сл.6. Изглед Босилеградске котлине 

Фото: Миланов Г. 

 
2.2.2. Ерозивни облици рељефа 

 

С обзиром на распрострањење гнајсева као непропустљиве подлоге и присуство 
андезита и дацита који су такође непропустљиве стене, а водећи рачуна о распрострањењу 
већих нагиба терена, није тешко објаснити велико присуство ерозионих процеса како 
данас тако и у прошлости.    

Еродиране области су у прошлости захватале огромне површине. Шума овог краја 
је била посечена до корена, што је омогућавало кишама да стварају велике бујице, које су 
односиле земљиште и таложиле га у дну Босилеградске котлине. У овим крајевима 
планине су веома стрме и због тога је ерозија била веома јака и за кратак период уништила 
земљиште. Ерозија у басену реке Драговиштице попримила је озбиљније размере у другој 
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половини XIX и почетком XX века. Последице су биле катастрофалне. Доласком 
француског експерта за шумарство у ове 
крајеве Феликса Луис Мари Вожлија 
почетком XX века, почела је права борба 
против ерозије. 

Осим пошумљавања краја почела је 
и изградња различитих постројења у 
долинама захваћеним ерозијом. Баражна 
постројења (потпорни зидови и бране) за 
стопирање клизишта и успоравање бујица 
ницала су широм Босилеградског краја. У 
веома кратком року стопиране су будуће 
бујице, док су се последице прошлих 
бујица осећале веома дуго. Осим изградње баража вршено је и пошумљавање и то 
углавном четинарима због њиховог брзог прилагођавања и раста. Изграђена постројења 
стоје и данас на почетку XXI века и предупређују становништво да се односи према 
природи са страхопоштовањем и да се не понови уништавање подручја као на почетку 
прошлог века. Данас се због лоше економске ситуације шуме опет секу, али за разлику од 
тада постоје различите службе које контролишу тај процес. 

Данас се процењује да је око 80% површине слива Драговиштице нападнуто 
ерозијом I, II и III степена јачине. Просечно годишње продукује се око 892800 м³ наноса 
или 1720 м³/км². 

Брда, која се уздижу између села Извор и Ресен на западу и српско-бугарске 
државне границе на истоку, углавном су изграђена од доњетријаских глиновитих 
кречњака и доломита, који су основа за појаву крашког рељефа. На таквом рељефу 
падавине пониру и појављују се у облику великих крашких извора. Такав је извор код села 
Извор.  

Изнад села Ресен налазе се урушене пећине које су доказ да је рељеф изграђен од 
кречњака. Међутим, ти кречњаци нису чисти већ су прекривени делувијалним наносима, 
који у извесном степену задржавају воде. Оне после неког времена формирају токове, који 
пресушују лети. (Миланов Г., 2016.) 

 

 

 

 

Сл.7. Феликс Луис Мари Вожли - почетак мерења у 
борби против ерозије 
Фото: Захаријев Ј. 
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2.3. Климатска обележја 

 

Будући да је преко 90 % територије изнад 700 метара надморске висине, клима 
општине Босилеград је углавном планинска. Овде долази до конфронтације двеју 
климатских зона: медитеранске са Егејског и Црног мора и евросибирске са Сибира и 
Карпата. Клима општине одликује се релативно дугим и хладним зимама и топлим сувим 
летима. Пролеће је хладније него јесен. Расхлађено тле током зиме утиче на спорији 
пораст температуре ваздуха почетком пролећа. Загрејано тле лети утиче на спорије 
снижавање температуре ваздуха током јесени. То је због географског положаја општине и 
макро-рељефа што умногоме олакшава пренос континенталних ваздушних маса. Динарски 
планински систем у великој мери изолира Балканско полуострво од утицаја климе 
Јадранског мора, јер по закону опште атмосферске циркулације на северној хемисфери, 
велике ваздушне масе глобално се крећу од запада према истоку (регионално од места са 
вишим у места са нижим ваздушним притиском). 

Постоје и климатске варијације на основу наведених климатских услова. Такве 
варијације се примећују нарочито у висини где постоји вертикално зонирање климе. У 
брдовитој и планинској зони широко је распрострањена клима са хладнијом и снеговитом 
зимом  и прохладним летом. Таква клима је типична за планине Бесна Кобила, Валози, 
Црноок, Беле Воде и Милевску планину. Али и највиши делови ових планина су испод 
снежне границе. 

 

 
 

Сл.8. Средње минималне, максималне и месечне температуре за 2012. годину 
Извор: „Насеља општине Босилеград“ 
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Сл.9. Средње минималне, максималне и месечне температуре за 2013. годину  
Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 
Средња годишња температура ваздуха општине  2013. године износила је 11°С, 

тако да је за 0,6°С била већа од средње годишње температуре 2012. године, када је 
износила 10,4°С. Средња годишња температура у Србији 2013. године је износила 11,6°С, 
што значи да се општина у погледу средње годишње температуре битно не разликује од 
средње за Србију, јер треба имати у виду и надморску висину, која у општини премашује 
1000 метара (средња годишња температура у Србији за места изнад 1000 метара 
надморске висине, износила је 10,7°С). Од анализе месечних температура види се да је 
најхладнији јануар (- 0,5°С), а најтоплији јул (19,5°С). Пораст надморске висине доводи до 
смањења температуре. Апсолутни минимум температуре ваздуха у општини Босилеград 
износи  -31,5°С, а максимум преко 31,5 °С. 

Просечне годишње количине падавина у општини Босилеград варирају унутар 
600-700 мм (просечно 626,7мм). Највише падавина 2013. године било је у јуну, а најмање 
у децембру ( сл.10). С повећањем надморске висине повећава се и количина падавина. 
Према томе, највише падавина добија западни виши део општине (западно од реке 
Драговиштице), а најмање источни нижи део (источно од реке Драговиштице).  

 
Сл.10. Количине падавина 2013. године (у мм) 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 
 

Најкишовитија година на почетку ХХI до 2013. године била је 2010. година, 
нарочито месец мај када су због велике кише реке набујале и поплавиле поље, однеле 
више мостова, изазвале клизишта. 
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Снежни покривач у општини формира се обично крајем новембра и почетком 
децембра. У зависности од надморске висине и трајност покривача је различита. У 
планинском подручју снег се задржава и до 5 месеци, док се у нижим пределима топи 
почетком марта. До 2013. године највише снега пало је 2009. и 2012. године, што је 
изазвало затварање школа, пресецање путева. Планинска села су била одсечена данима. 

Ветрови на подручју општине су веома разноврсни, како по правцу тако и по 
интензитету. У пролеће је доминантан јужни ветар. Остали ветрови су североисточни и 
источни и они су разлог за пад температура у зимском делу године. Мање чести ветрови 
су са југоистока и северозапада. Брзина ветра варира због разноликости рељефа. Стога се 
просечна брзина ветра креће у веома широким границама од 1,5 - 2,5 м/с у долинама река, 
до 5 м/с на планинама. Највећа брзина ветра је мерена на врху Црноок – 6,2 м/с. У погледу 
брзине ветра примећују се и сезонске разлике. (Миланов, Г., 2016.) 

 

2.4. Хидролошка обележја 

Територију општине Босилеград одводњава само један главни речни ток – река 
Драговиштица. Тачно 1 км западно од Босилеграда, код локалитета Воденици (740 м. 
надморске висине), Божичка река пробијајући се кроз меандре код локалитета Градиште, 
спаја своје воде са Љубатском реком и од њиховог сутока низводно заједничка река добија 
име Драговиштица. Ако се упореде количине видеће се да Божичка река доноси већи део 
водe Драговиштици од Љубатске реке. У почетку река Драговиштица улази у уску 
клисуру чија je десна страна конкавна, много виша од леве и шумовита. Овде ширина 
долине износи од 20 до 30 метара, а корито реке широко од 5 до 6 метра и постојано је јер 
се са обе стране ослања на стеновите косине. Низводно (око 200-300 метара) клисура 
почиње да се шири, дајући почетак Босилеградске алувијалне котлине. Након ушћа 
Бранковске реке (њена највећа притока) Драговиштица напушта територију општине 
Босилеград односно Републику Србију и улази у општину Ћустендил у Републици 
Бугарској. Између села Шишковци и Раждавица 850 метара југозападно од села 
Шипочано, река Драговиштица улива се у реку Струму на 484 метара надморске висине. 
Река Драговиштица уливајући се у Струму одводњава све воде општине у Егејско море. 
Тако да слив Драговиштице припада Егејском сливу (2,2% територије земље), мада преко 
Лисинског и Власинског језера део воде Божичке, Љубатске и Лисинске реке одлазе у 
подручје Црноморског слива. 
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Сл.11. Река Драговиштица 

Фото: Миланов Г. 
 
 
 

Уколико узмемо изворе Колуничке реке (изворишни крак Божичке реке) за почетак 
реке Драговиштице, онда њена дужина износи 70 км (45,5 км  на територији Србије и 24,5 
км на територији Бугарске). Њен пад од извора до Босилеграда (код локалитета Воденици) 
достиже 27,3‰ (метара на 1 км), а од Воденици до граничног прелаза Рибарци 6,8‰. 
Уопште средњи пад Драговиштице износи 16 ‰, што се може искористити за производњу 
електричне енергије. У прошлости, тачније од 1926. до 1961. године,  код локалитета 
„Воденици“ постојала је хидроцентрала која је обезбеђивала електричну енергију 
Босилеграду и селу Рајчиловци. Међутим, данас на територији слива Драговиштице не 
постоји ни једна хидроелектрана. 

Површина слива Драговиштице износи 867 km² и има средњу надморску висину од 
1188 метара. Скоро 46% површине слива је пошумљен. Максимални средњегодишњи 
проток на ушћу река је имала 1937. године – 19,9 м³/ѕ, а минимални 1983. –3,22 м³/ѕ. 
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Сл.12. Лисинско језеро 
Фото: Николов В. 

 
На око 12 км северозападно од Босилеграда код села Доња Лисина, на локалитету 

Обе реки изграђена је насута брана комбинованог типа од каменог набацаја са глиненим 
језгром, којом су Лисинска и Божичка река преграђене у Лисинско вештачко језеро. 
Саграђено је као секундарна акумулација Власинског језера на надморској висини од 970 
метара. Безмало пуних 6 година, од новембра 1972. до септембра 1978. године трајала је 
изградња друге фазе хидроенергетског система „Власина“, у чијем склопу је изграђено и 
ово пумпно-акумулационо постројење. ПАП „ЛИСИНА" чине акумулација „Лисина", 
машинска зграда са електромашинском опремом, тунел и довод реке „Љубате" и одводни 
органи до главне акумулације система Власинског језера. 

Језеро је дуго је 3,5 км и има запремину 9,3 милиона m³, од чега је 7,5 милиона m³ 
корисна запремина. Потенцијална енергија језера износи 14 милиона kWh електричне 
енергије. У изградњи језера је инвестирано око 702,8 милиона тадашњих динара. Воде 
језера имају вишеструку намену – користе се за производњу електричне енергије, за 
риболов и рекреацију. Током лета када опадне ниво воде у Власинском језеру, у њему се 
изливају преко двеју моћних пумпи капацитета 15 м³ воде у секунди, воде Лисинског 
језера. Воде се потискују 340 метара увис изнад Власинског језера, а затим се 
гравитационим системом одводоних канала, тунела и сифона одводи у канал „Божица“, а 
одатле у језеро. Канал Божица има два тунела укупне дужине шест километара, а сам је 
дуг 25 км. То пребацивање вода чини Лисинског језера правим хидрофеноменом – воде из 
Егејског се пребацују у Црноморски слив. 
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Из Лисинске акумулације се годишње у Власинско језеро упумпа 74,7 милиона 
кубика воде. Пуштањем у рад овог постројења производња Власинских ХЕ повећана је на 
280–300 милиона kWh уз потрошену енергију за пумпање од 65 до 75 милиона kWh. 

Језеро је богато Охридском пастрмком која је заштићена животна врста и другим 
врстама рибе. Купање на језеру није препоручљиво јер су његове обале скоро вертикалне 
код бране и мочварне код ушћа Божичке и Лисинске реке. 

На подручју општине постоје извори слабоминералних вода. Лежишта таквих вода 
су Велики и Безимени извор издашности 16,40 л/с хидрокарбонатно калцијумског типа. 
Вода тих извора се може користити као минерална сировина за флаширање, стона пијаћа 
вода и у индустрији безалкохолних пића. Други по издашности је лежиште Шопур и 
друга.  

На територији општине Босилеград нема извора термоминералних вода. Најближи 
извори се налазе на ваздушној удаљености од 30 км у Ћустендилу (Р. Бугарска), односно 
40 км у Врањској бањи. 

У Босилеграду се срећу и крашки извори, који су својствени само за источну 
страну општине, јер је та страна изграђена од мезозојских кречњака. У њима падавине по-
ниру и јављају се у облику великих крашких извора - врела. Такви су извори у селу Извор, 
издашности 17 л/с. 

 

2.5. Биогеографске одлике 

Богата и разноврсна фауна Босилеграда је нераскидиво повезана са богатом и 
разноврсном флором. Она јесте јако важна компонента животне средине. Њено 
хармонично подударање и дозирање са осталим компонентама животне средине јесте 
важан услов за одржавање еколошке равнотеже у животној средини. Постоји велико 
јединство између биљних типова и биљоједа и између грабљиваца и биљоједа. Многи од 
инсеката су штетни за природну вегетацију, пољопривреду, домаће животиње и људе. У 
исто време они су природна храна за многе птице. Мали грабљивци су храна за веће 
грабљивице итд. Дивље животиње су предмет лова од стране човека – зец, лисица, дивља 
свиња, срна. 

У далекој прошлости територија данашње општине Босилеград била је углавном 
покривена шумама и травом. Насељавање људи довело је до спаљивања и сече тих 
шумских подручја, која су била повољна за пољопривреду и пашњаке. Разрађивањем поља 
су се претварала у пољопривредна земљишта. Тако је природна вегетација на тим местима 
замењена пољопривредним културама. Међутим, људи су секли шуме и за огрев, 
углавном оне шуме које су се налазиле на стрмијим, пољопривредно неискористивим, 
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падинама.  Након једне овакве сече, подручје постаје голо и под утицајем ерозије 
деградира. 

Основне карактеристике и разноликост врста дефинисана су под утицајем климе и 
састава тла. У Босилеграду најчешће су букове и храстове шуме, а у њима се срећу и 
габер, бреза, липа. Крај река расту врбе и тополе. У Босилеграду, у центру града, постоји и 
једно стабло Гинка (Gingko biloba), чије лишће становништво користи за чај. 

Најраспрострањеније дрво у 
Босилеграду је буква. Расте углавном на 
осојним, влажнијим местима. Букове шуме су 
распрострањене до 1200 метара надморске 
висине, а почињу изнад појаса храстових 
шума. На неким местима јавља се се чак и на 
висинама до 1700 метара, у појасу четинара и 
планинских трава. Висина дрвета достиже 
чак и до 30 метара. Крошња је широко 
заобљена. Кора дебла је сива, глатка и танка.  

 

 
Сл.14. Шуме општине Босилеград 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 

Сл.13.Букова шума 
Фото: Миланов Г. 
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Букова шума је некада заузимала велике просторе на данашњој територији 
општине Босилеград. Осим за добијање обрадивих површина уништавана је и због 
рударске активности, поготово у селима где је у прошлости било развијено рударство – 
Божица, Горња Љубата, Милевци и др. У неким од тих села и дан данас букова шума се 
није могла обновити у потпуности. 

Данас буква је пре свега дрво које се користи за израду намештаја, затим и као 
огревно дрво. 

Храст је веома распрострањено дрво у Босилеграду. Захтева дубока глиновита или 
песковита земљишта, са високим нивоом подземних вода. Теже успева на плитком 
земљишту. Зато су његове шуме распрострањене претежно на алувијалним земљиштима и 
на благо брежуљкастим теренима. Расте углавном на присојним местима до 1200 метара 
надморске висине, а на осојним достиже до 700 метара. Крошња му је широка, неправилна 
и добро разграната. Кора му је у младости глатка са лаганим сиво-зеленкастим сјајем, а 
касније уздужно испуца. На територији општине срећу се следеће врсте храста: лужњак, 
китњак, цер, бели и црни благун.  

Храст је више распрострањен у јужном и мањем источном делу општине и то у 
атарима села Бистар, Бранковци, Бресница, Млекоминци, Буцаљево и др. Некада је храст 
имао велику улогу као огревно дрво и као материјал за израду разних оруђа и опреме. 
Представљао је главни грађевински материјал, углавном за израду греда. Широком  
употребом и неправилном сечом, храстовим шумама је претило тотално уништавање. 
(Димитров Т., 1996.) 

Животињски свет директно зависи од климе и расподеле вегетације. За разлику од 
биљних, животињске врсте су покретне и брзо се прилагоде различитим животним 
условима. 

Пре много година када су територију општине прекривале бујне шуме, 
разноврсност животињских врста била је велика, а такође био је и већи број оних који 
данас насељавају планинске крајеве. Јелени и медведи су се слободно кретали у тада слабо 
насељеном крају, јер није било ловаца, а с друге стране имали су где да се крију. Са 
порастом становништва прво су уништене шуме, а затим и животиње. 

Највећи грабљивац у општини јесте вук. Среће се свуда у општини. Често се 
окупљају у групама и проузрокују штету сточарству. Друге дивље животиње које 
насељавају територију Босилеграда су дивља свиња, срна, дивља мачка, лисица, јазавац, 
јеж, зец и др. 
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Од птица најзаступљенији су орао крсташ, врана, голуб, сова, јаребица, ластавица, 
детлић, сврака, сојка, славуј и др. Почетком пролећа долази и рода, која се виђа само на 
димњаку фабрике намештаја „Храст“.  

Од гмизаваца најчешћи су белоушка или барска змија (Tropidonotus natrix), шарка 
(Vipera berus), поскок (Vipera ammodytes), гуштер зелембаћ (Lacerta viridis) и ливадски 
гуштер (Lacerta agilis), даждевњак (salamandra maculosa), слепић (Anguis fragilis). 

Најраспрострањеније рибе у босилеградским рекама и у Лисинском језеру су мрена 
(barbus fluviatilis), охридска пастрмка (Salmo letnica), речни клен (Idus melanotus) и др. 
(Димитров Т., 1996.) 

О домаћим животињама се не може пуно говорити. Не постоји нека одређена раса, 
која је карактеристична само за овај крај. Некада у прошлости овај крај је био познат по 
крупним и добро очуваним животињама – овцама, козама. Њихов број се није сразмерно 
увећавао с порастом броја становника, тако да је крај био сиромашан домаћим 
животињама. Гајиле су се само неке одређене врсте које нису давале велики допринос. 
Данас број животиња опада брже него број становника, тако да се за Босилеград може 
рећи да је са неразвијеним сточарством, иако се каже да је ово претежно сточарски крај.  

 

2.6. Педолошка обележја 

Општина Босилеград лежи на планинама, великим и малим котлинама, плитким и 
дубоким долинама. Сходно томе, разноликост рељефа, надморске висине и експозиције 
терена, доводи до различитости земљишта. На неким местима где постоји велика ерозија 
или је велик нагиб терена, земљиште је остало без хоризонта А, Б, а на неким местима 
може чак да се види и гола стена (на пример на локалитету Воденици, 1 км западно од 
града). Земљишта, која се јављају у оквиру општине Босилеград су алувијална, 
делувијална, скелетна и скелетоидна земљишта, гањаче, планинска црница, мочварна 
(барска) земљишта и антропогена тла. 

Гајњаче су земљишта обично распрострањене у прелазној полупланинској 
климатској зони између 700-1500 метара надморске висине. У погледу вегетације, гањаче 
су земљишта листопадне вегетације. Ливаде су на њима слабије. На места често прелазе у 
ранкере (хумусна шумска тла). 

Планинске црнице (планинско ливадно тло) јављају се на билима и висоравнима 
са благим нагибом, равним површинама и плитким депресијама субалпског и високо-
планинског појаса планине Црноока, Валози, Милевске планине, Бесне Кобиле. То је 
земљиште травнатих површина планина изнад 1550 метара надморске висине. Услед јаке 
радијације и појачаних ветрова, на плиткој подлози земљиште се лети јако исуши. 
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Мочварна земљишта имају врло ограничено распрострањење на територији 
општине Босилеград, углавном око токова већих река (Драговиштица. Божичка, Љубатска, 
Бранковска река) и око тзв. разбијених изворишта воде који извиру на равним и слабо 
нагнутним теренима, где изворска вода не извире на једном месту већ избија на ширем 
простору, стварајући глибаву баруштину. Оваква места су углавном обрасла хидрофилним 
биљкама и нису погодна за обраду. 

Алувијална земљишта настају рецентним таложењем речних наноса шљунка, 
песка и муља. Јављају се у ужем или ширем појасу средњих и доњих токова 
Драговиштице, Бранковске и Љубатске реке. (Ђорђевић, Д. 1992) 

Земљишта су главни фактор пољопривредног развоја општине Босилеград. Ста-
новништво општине претежно је рурално које се бави земљорадњом, воћарством и сто-
чарством. Њихова делатност непосредно је повезана са земљиштем као природним ресур-
сом и захваљујући њиховом диверзитету, они повољно утичу на развој ових грана при-
вреде.  
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3. Друштвено-географска обележја 

 

3.1. Историјски развој општине Босилеград 

Као најстарије племе које је живело на овим просторима спомиње се племе Пе-
онци, који су живели између реке Струме и Вардара, односно пеонијско племе Агријани 
или Агријанци. Око 506. године п. н. е. велики део Пејонаца је био окупиран од стране 
Персијаца.  У IV веку п. н. е. Пеонија је била под владавином другог племена Дентелита 
или Дантелита. Војводство Дентелита је било од планине Риле до Осоговске планине, на 
северу до притокама реке Тимок и Софијског војводства. Касније, овај крај је био насељен 
Трачанима, који су се највише бавили сточарством и рударством. У тој области је 
пронађен велики број примерака старог кованог новца, који сведочи о њиховом постојању 
на овим просторима.  

Током 280. године п.н.е. Пеонија, која је већ у саставу Македонског царства, била 
је нападнута и разорена од стране Келта. Године 46. цела Тракија укључујући и ове 
области, постала је римска провинција и била је подељена на 50 војводства. На десној 
страни долине Струме Плиније Стари (23-79) спомиње као најистакнутији трачки народ 
Дентелите и Меде, који су живели у околини Ћустендилске котлине.  

У овај крај долазе Бугари 809. године када је Сердика (данашња Софија) била 
освојена од стране Кана Крума. За време владавине бугарског цара Бориса (845-884) 
област Македоније до реке Струме и Охрида је улазила у састав Првог бугарског царства, 
тако да су и ови крајеви били део тих територија. Око 200 година ове територије су биле 
под Византијском влашћу. Током 1084. године око осамдесет хиљада Печенега прелази 
Дунав и улазе дубоко у Византијску државу како би крали. Византијска војска, помогнута 
од Бугара, успела је да их разоружа и да их насели у околини данашње Софије. Убрзо су 
примили православну веру и асимилирали се. 

У време владавине Цара Калојана, овај крај је припадао Бугарској, али је после 
смрти бугарског цара Ивана Асена II (1247. год.) припао Византији. Године 1282. српски 
краљ Милутин II осваја област око Велбужда (данашњег Ћустендила) и од тада је овај крај 
у саставу српске државе. За време владавине Дејановића ово подручје је било под 
њиховом управом (Велбуждска кнежевина) све до доласка Турака. 

После Берлинског конгреса 1878. године, босилеградски крај је припао територији 
Кнежевине Бугарске и био је у саставу Изворске околије, која је наследила границе 
некадашње нахије Крајиште. После припајања Источне Румелије Кнежевини Бугарској 
1886. године, административни центар околије је премештен у Босилеграду, а 1901. је 
укинут и припојен Ћустендилској околији. (Захариев Й., 1918) 



 
Географске промене на територији општине Босилеград крајем XX и почетком XXI века 

 
23 

У време Првог и Другог 
балканског рата (1912-1913) и у 
току Првог светског рата (1914-
1918) Босилеград је био у саставу 
Краљевине Бугарске. После Првог 
светског рата, према Нејском 
мировном уговору поражена 
Бугарска је приморана да као ратну 
оштету преда део својих територија 
Србији. Једна од тих територија је 
био и Босилеградски крај.  

Босилеград је 27. новембра 
1919. године званично припојен 
Краљевини Срба, Хрвата и Словена 
(од 1929. године Краљевина 
Југославија), али реално у састав 
државе улази годину дана касније. 
Тада постаје центар 
Босилеградског среза у коме улазе 
47 насеља одвојена границом 
некадашње Трнске и Босилеградске 
околије. Босилеградски срез је 
укинут 1965. године и от тада 
Босилеград је центар општине. 

После Другог светског рата 
овај крај је у саставу  
Социјалистичке Федеративне 
Републике Југо-славије. Од 1992. 
године. општина Босилеград је у 
саставу Савезне Републике 
Југославије, а данас је у саставу 
Републике Србије. (Миланов, Г. 
2016) 

 

 

 

 

 
Сл.15. Босилеградски срез 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 
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3.2. Становништво 

Први попис становништва у којем су пописана и насеља у данашњој општини, је 
извршен 1864. године. У том попису, спроведеном од турских пописивача, пописани су 
само мушкарци, јер су само они плаћали порез. Тада је највише мушкараца пописано у 
Горњој Лисини 371, а најмање у селу Барје 18 мушкараца. До 1880. године спроведена су 
још два пописа 1866. и 1874. године, која такође не дају потпуну демографску слику 
данашње општине. 

 
Сл.16. Насеља по броју становника 1880. године 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 

Први званични попис који обухвата све сфере демографије, је спроведен 1880. 
године. У том попису су узета у обзир оба пола. Тада је највише становника пописано у 
селу Горња Лисина 896, а најмање у селу Барје. 

Ако извршимо упоредни преглед броја становника по насељима и годинама пописа 
од 1866. до 2011. године, долазимо до закључка да је највише становника пописано 1953. 
године у 21 насељу, 1900. у два, 1905. такође у два, 1910. у четири, 1948. такође у четири, 
1961. у два, 2002. само у Босилеграду, а 2011. само у селу Рајчиловци. Овакав упоредни 
преглед броја становника, показује које године број житеља почиње да опада, односно од 
које године почињу емиграције из датог насеља. (Ђорђевић, Д., 2012.) 
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Сл.17. Упоредни број становника од 1866 до 2011. године за насеља данашње општине Босилеград 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 
 

Приказани пописи у горњем графикону деле се на оне пре, између ратова и после 
Другог светског рата. Подаци за први период указују на правилан раст становништва. За 
период од 44 године (1886-1910), насеља данашње општине бележе прираст од 5424 
становника или 29,4%. Услед разних политичких ситуација, које су захватиле простор 
Босилеградског краја, мењање граница, условиле су велике емиграције, што је негативно 
утицало на развој становништва општине. Тако, у међупописном периоду 1910-1921 
године, бележимо пад од чак 4922 становника или 26,7%, а већ у следећем периоду 1921-
1931 бележимо раст од 3434 становника или 20,3%. Крајем Другог светског рата и 
поновним мењањем граница, емиграције поново оживљавају, али нису имале велики 
утицај на развој становништва. У послератном периоду број становника наставља да расте 
до 1953. године, када је општина имала свој максимум од 19751 становника. По 
последњем попису забележен је пад од 11622 становника или за невероватних 58,8%. 
(Ђорђевић, Д., 2012.) 

Година пописа 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Бр. домаћинства 3505 3814 4141 4315 4106 3906 3546 3017 
Табела 1: Упоредни преглед броја домаћинства по пописима 1948-2011 године 

 

Кретање броја домаћинстава у општини Босилеград условљено је разним 
демографским и економским процесима. С променом броја становника, бележимо и 
промену броја домаћинстава. Највише домаћинстава општина Босилеград има 1971. 
године, када је имала 17306 становника. Од те године почиње правилно опадање броја, 
тако да је 2011. године број домаћинстава скоро 1,5 пута мањи. 

Становништво према старости и полу 

Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских структура. 
У општини Босилеград 2011. године, било је 1482 становника (779 момака и 703 девојака) 
испод 19 година, 4192 (2290 мушкараца и 1902 жена) у раздобљу 20-59 година и 2455 
становника изнад 60 година (1040 мушкараца и 1415 жена). На основу ових података 
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закључујемо да је удео зрелог и старог становништва највећи - 81,8% од укупног броја 
житеља, односно удео старог становништва је 30,2%. Удео младог становништва од 
18,2%, показује да је становништво општине Босилеград стара популација. (Ђорђевић, Д., 
2012.) 

 

 
Сл.18. Полно-старосна структура становништва општине Босилеград по попису 2011. године 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 

Просечна старост становништва по попису 2011. године износи 45,2 година ( 43,6 
код мушкараца и 46,8 код жена), а по попису 2002. год., просечна старост износила је 43,1 
година. 

Становништво према националном саставу 

 После другог светског рата у свим пописима становништво се о националној 
припадности изјашњавало на основу субјективног става, што је било уставно право сваког 
појединца. Практични проблеми настају због промене опредељења, што није редак случај, 
па подаци пописа због тога постају неупоредиви. Разлози за промену става о националној 
припадности углавном су проистицали из владајућег односа политике према нацији и вери 
у послератној Југославији. 

Према националној припадности 
становништво је скоро хомогено. По 
попису 2011. године, у овом насељу жи-
вело је 5839 Бугара (71,8%), 20 
Југословена (0,2%), 895 Срба (11%), 38 
Македонаца (0,5%), 162 Рома (2%) и др. 
Неопредељених је било 1110 
становника (13,7%). На националну 
структуру становништва општине 
Босилеград утицало је много 
историјских догађаја. 

 

Сл.19. Становништво према националној припадности 
(2011.г.) 
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Економска структура становништва 

Економска структура становништва подразумева анализу становништва према 
активностима, делатности и занимању. По попису 2011. године, становништво је 
подељено на економски активно и неактивно. Економски активно становништво чини 
55,7% од укупног броја у општини, од којих 84,8% обавља занимање, док осталих 15,2% је 
незапослено. Економски неактивно становништво чини 44,3% од укупног броја, од којих 
28,1% су деца млађа од 15 година, 34,8% су пензионери, а 16,1% су ученици - студенти. 

 

Година Сектор привредне делатности 
Примарни Секундарни Терцијарни Квартарни 

2002 1274 1172 321 553 
2011 2120 705 288 688 

Табела 2: Број становника по секторима делатности по пописима 2002. и 2011. Године 
Извор: www.rzs.rs 

 

Од укупног броја активних лица у општини, само пољопривредом 2011. године 
бавило се је 55,2% становника, док се осталих 44,8% бавило осталим гранама привреде. 
Тиме закључујемо да је становништво општине аграрна (рурална) популација. (Миланов, 
Г., 2016) 

 

3.3 . Привреда   

Привредни развој је сложен економски ток, којим се одређена општина или насеље 
постепено ослобађа неразвијености и сиромаштва, достижући све више развојне нивое. На 
развој и територијалну организацију привреде делују бројни фактори - природни, 
демографски, технолошки, политички, еколошки и други фактори. Под природним 
факторима се подразумевају климатски услови, састав земљишта, воде, који су основни за 
развој пољопривреде, која је основа привредног развоја општине Босилеград. 
Демографски фактори утичу кроз бројност радне снаге и потрошача. Највећи утицај на 
развој привреде има саобраћај и стање саобраћајне инфраструктуре. 

Стицањем различитих природно-друштвених фактора, Босилеград је прерастао из 
сеоског у градско насеље, у привредни, економски, образовни, индустријски, 
административни и културни центар општине. Повољан природни и орографски положај 
насеља, условио је развој прво пољопривредних, а затим индустријских и услужних 
делатности у Босилеграду. 
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До ослобођења 1878. године, 13 насеља данашње општине било је под директним 
утицајем својих турских власника. Већина житеља ових насеља није имала довољно 
приходе да плати своје порезе и због тога су пали у рукама власника, који су на основу 
дуга на силу одузели сву имовину сељака и држали су цела села. После ослобођења овај 
проблем није нестао, већ је тадашња држава Бугарска морала да откупи сва имања и да их 
да слободним сељацима. (Захариев, Й., 1918) 

Прави економски развој општина доживљава тек после Другог светског рата и има 
свој врхунац 80-их година прошлог века, када почиње стагнација и 90-их пропаст 
друштвене привреде. Данас полако се развија 
привредни сектор са тржишном економијом, 
али недостатак инвестиција онемогућава нова 
радна места и стабилан развој. У општини Бо-
силеград је регистровано 354 радњи различи-
тих делатности од којих је 70% активно. Најза-
стуљене су трговинске радње којих има 98, ми-
ни пилана 16, погон за прераду воћа, израда на-
мештаја и текстилна производња. 

 

 

3.2.1. Пољопривреда 

Природни услови који владају на територији општине Босилеград, опредељују 
пољопривреду као главно занимање њеног становништва. Њен развој кроз историју 
прошао је кроз неколико периода и фазе развоја. Становништво општине Босилеград 
одувек је било везано за земљу и њену обраду. Међутим, оно кроз историју није увек било 
власник земље коју обрађује. 

После ослобођења, Босилеградски крај бива захваћен новим недаћама и 
проблемима. Растом становништва расла је и потреба за обрадивим површинама. 
Међутим, неадекватним коришћењем, земљиште бива захваћено ерозијом, с којом борба 
је трајала скоро пола века. 

У условима развојног капитализма, Босилеградска пољопривреда није била 
конкурентна.  Крајем XIX века у овим крајевима гаји се јечам, раж, кукуруз, пшеница и 
хељда. Покушаји за гајење винограда у селима Босилеград, Рајчиловци и Рибарци били су 
неуспешни. На основу статистичких података, засејена површине 1892. године су 70162 
декара, а 1899. 89950 декара. Приноси по декару су веома мали – око 166 кг пшенице, 180 
кг раж, 196 кг јечма, 210 кг оваса, 170 кг кукуруза. Такви приноси су резултат застареле 
агротехнике и неповерљивост сељака у нешто ново. За локалну потрошњу гајено је поврће 

Сл.20.Главни улаз рудника Благодат с почетка 
XX века у с. Мусуљ 
Фото: Захаријев Ј. 
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– пасуљ, лећа, праприка, купус, лук, кромпир и др. Године 1898. гајено је 332, 1 декара 
купуса и 95,5 декара лук. Од 1433,08 декара воћњака, 1085 декара је под џанарикама и 
шљивама. 

Заједно са земљорадњом и сточарство има велики удео у привредном животу Боси-
леградских становника. Године 1900. у Босилеградској околији гаји се 77787 оваца, 27355 
коза, 5517 говеда, 2497 коња, 13 магараца и 5480 свиња. 

Пчеларство такође има дугу традицију у овом крају. Број кошница 1897. је 1445, а 
следеће године њихов број пада на 1348, када од једне кошнице је добијано по 5 кг меда. 
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21102,26  18,39  1316,39  465,47 3213,36 4427,22 11171,82 2962,18  740,32  6227,94

Табела 4: Земљиште у општини Босилеград, према категоријама коришћења  

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 

Данас је коришћено земљиште увелико смањено за разлику од почетка прошлог 
века. Деаграризацијом и индустријализацијом општине, смањен је број становника у ру-
ралним подручјима и тиме је смањена и пољопривредна продукција. Тај процес нажалост, 
и данас траје. 

 

 
Сл.23. Површина под ораницама и баштама 1974-2011 године  

Извор: Миланов, Г. 2016. 
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Сл.24. Површина под воћњацима 1974-2011 године  

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 
 

 
Сл.25. Површина под ливадама 1974-2011 године  

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 
 

 
Сл.26. Површина под пашњацима 1974-2011 године  

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 

Друга грана пољопривреде која је заступљена у општини Босилеград, јесте 
сточарство. Због постојања малих површина за пашњаке, судбина је определила да 
сточарство буде секундарно занимање житеља Босилеграда. Сточарство је наравно, 
екстезивног карактера, тако да су приноси по грлу веома мали. Увећањем броја стоке 
покушавало се, да се до неких граница повећају и приходи и ублажи утицај екстезивног 
карактера. Међутим, данас је број стоке увелико смањен у односу на блиску прошлост. 
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Сл.27. Број говеда 1974-2012 године  

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 

 
Сл.28. Број оваца 1974-2012 године 

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 

 
Сл.29. Број свиња 1974-2012 године 

Извор: Миланов, Г. 2016. 

 

 
Сл.30. Број живине 1974-2012 године 

Извор: Миланов, Г. 2016. 
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Као основни производи сточарства су квалитетно месо, млеко и млечни производи. 
Осим млека и меса, од сточарства се не добија ништа друго, што указује на ограниченост 
и ове пољопривредне гране. Од сточарства умногоме зависи и земљорадња, јер недостатак 
ђубрива умањује приносе житарица. 

 

3.2.2. Рударство 

 

         Трагови рударења на неколико локалитета на територији општине Босилеград, 
показују да је у прошлости овде кључала снажна рударска производња. Најпознатији 
рудари прошлости – Трачани, упркос оштрој клими живели су на овим просторима због 
минералних сировина. То доказују и многобројне рушевине некадашњих тврђава – 
„Градишта“, која су грађена с циљем заштите простора од других освајача. У селима 
Мусуљ, Горња Љубата, Барје и Ржана вађени су олово, сребро, а у селима Горње Тламино, 
Ресен, Јарешник – злато. Са досељавањем Словена на Балканско полуострво у V, VI и VII 
веку и касније за време турског ропства, рударство губи на значају. Поновна 
експлоатација рудних ресурса на територији данашње општине Босилеград почела је 
крајем XIX и почетком XX века, оснивањем „Рударске компаније Благодат“ у селу 
Мусуљ. Акционари те компаније, Италијани из Венеције, врше експлоатацију у том 
региону од 1902. године. Током 1906. године на локалитету Кози дол компанија гради 
фабрику за млевење стена, из којих је екстрахована руда. У руднику је тада радило између 
20-150 људи. Током ратова рударство овог краја поново замире, да би се после Другог 
светског рата рудним ресурсима поклонила велика пажња. 

Југозападно од Босилеграда на подручју села Караманица, налазе се лежишта  
олова и цинка, која су у мањем обиму експлоатисана од 1966. до 1969. године, од стране 
„Трепче“, у количини од око 50 000 тона богатије руде.  Данас рудник је отворен у 
приватном сектору, запошљава мали број радника и још увек је у фази истраживања. 

Лежиште фосфата „Лисина“ откривено је 1959. године. Од тада па све до 1974. 
вршена су истраживања и утврђене резерве фосфата су дате у табели 3. 

 
Категорија  Рудне резерве (тона)  Садржај P2O5 (%) 

А  11 076 450,00    10,61 

Б  56 828 835,00  9,23 

Ц1  14 516 854,00  8,38 

А+Б+Ц1  82 422 139,00  9,26 

Табела 3:Резерве и квалитет фосфата 
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Паралелно са првим открићима 
фосфата „Лисина“ узети су узорци у циљу 
утврђивања могућности добијања 
комерцијалних концентрата фосфата, који 
би послужили за добијање вештачких 
ђубрива. На основу ових испитивања, „РТБ 
Бор“  је 1980. године урадио Инвестициони 
програм изградње рудника фосфата. Овај 
пројекат до данашњих дана није заживео. У 
првој деценији XXI века, вршена су 
истраживања фосфата од стране општинске 
фирме „Викторија фосфати“, која је радила 
у саставу новосадске компаније „Викторија 
груп“. Од њеног оснивања 2008. до 2010. 
године, ова фирма је извршила низ геолошких истраживања, којим је утврђено присуство 
72 милиона тона фосфатне руде у атару Доње Лисине. На основу тадашње процене, из 
будућег рудника је планирана експлоатација 1,5 милиона тона руде, од које би се 
произвели 380 хиљада тона концетрованих фосфата. Фирма је данас затворена и сва 
истраживања су прекинута. 

Рудна богатства не указују велики утицај на привреду Босилеграда, јер не постоји 
развијена тешка индустрија која би била зависна од њих. Али експлоатација минерала би 
довела до економског раста општине. Стране и домаће приватне компаније су 
заинтересоване и вољне да улажу у ову област (Босил-метал, Викторија груп), које 
последњих неколико година спроводе истраживања за активацију нових и реактивирање 
старих рудника. (Драганова С., 1996.) 

Сл.21. Геолошка истраживања фирме „Викторија 
Фосфати“ 

Фото: Рангелов П. 
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Сл.22. Рудна богатства општине Босилеград 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 

3.2.3. Индустрија 

          Индустријски развој Босилеграда поново почиње 50-их година XX века, изградњом 
фабрике за прераду воћа и производњу мармаладе и сокова. Изградња фабрике је 
иницирана великом плодношћу јабука.  Фабрика је била опремљена комплетно Немачком 
технологијом. Међутим, на предлог народног посланика из Врања Стојадина Стојковића, 
да како Босилеград нема услове за производњу, транспорт и економичност, ова фабрика је 
премештена из Босилеграда у Владичин Хан, данашња фабрика „Делишес“.   
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Сл.31. Фабрика мармаладе, радила у периоду 1953-1962 године 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

              Коначан индустријски развој Босилеграда почиње 70-их година прошлог века до 
90-их, када почиње период стагнације (до данас). Године 1978. почиње са радом прва хала 
фабрике „Зеле Вељковић“ за производњу чарапа, а 1983. пуштена је у рад и друга хала, 
тако да је укупна производна, складишна и канцеларијска површина износила 2420 м². У 
овој фабрици радило је око 260 радника и производило се је око 2 милиона пари чарапа 
годишње (1984/85). Овј погон је 90-их затворен. 

 
Сл.32. Фабрика Анитекс 
Фото: Миланов Г. 

             Као наследница чарапарске традиције, 1991. године основана је фабрика 
„Анитекс“, у власништву супружника Павлета и Драгане Иванов из Босилеграда. Овој 
фабрици претходила је фабрика „Тања“, која је прерасла у „Анитекс“ око 1996. године. 
Ова фабрика је за кратко време изградила свој бренд и постала веома успешна са извозом 
у целом региону. Данас запошљава око 50-ак радника. 
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Сл.33. Фабрика Кобос 
Фото: Миланов Г. 

          Године 1989. почиње са радом фабрика конфекције „Кобос“, која бележи велики 
успех све до 1998.г., када је имала 450 радника. Преласком у састав компаније „Јумко“ из 
Врања, ова фабрика у задњих 10-ак година је неуспешна, а број радника је око 50. 
Наследница конфекцијске производње у Босилеграду је фабрика „Нагард“ у власништву 
Драгана Василева из Босилеграда. Фабрика је основана 2006. године и бави се 
производњом мушког и женског веша за тржиште целог региона. Године 1987. пуштена је 
у рад фабрика електронике у склопу компаније „Еи“ из Ниша, у којој је радило 56 
радника. Како је цела производња из овог погона била намењена тржишту Пољске, 
фабрика је престала радити с појавом кризе у тој земљи. Зграда ове фабрике је данас у 
власништву исте за производњу намештаја „Храст“. 

 
Сл.34. Фабрика Нагард 
Фото: Миланов Г. 

          Године 1970. основано је предузеће „Бор“ за резање и прераду дрвета. Током 1975. 
године пуштен је у рад део фабрике где се врши примарна обрада дрвета, а 1983. пуштена 
је цела фабрика. Пре приватизације у фабрици је радило 120 радника. Данас је ова 
фабрика приватизована и носи име „Инак“, у власништву Ивана Костадинова из 
Босилеграда.  
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          Како у Босилеграду постоји велика база пољопривредних производа, 80-их година 
прошлог века отворена је фабрика за прераду воћа, поврћа и шумских плодова, у оквиру 
радне организације „Здравље“ из Лесковца, по локалном „Лукара“. Фабрика је имала 
производни простор од 3500 м² (а са инфраструктуром површину од 1,76 Ха) и њој је била 
уграђена домаћа опрема. Фабрика је запошљавала око 100 сталних и око 80 сезонских 
радника. Отварањем фабрике било је предвиђено, да ће око 30-40% сировина за Сушару 
бити обезбеђено од стране пољопривредника из Босилеградске општине и да ће самим тим 
млади бити задржани на селу. Међутим, како све није текло по плану и како су се све 
сировине увозиле са стране, пословање фабрике је било на губитку, што је довело до 
њеног затварања. Данас, зграда ове фабрике је у власништву општине Босилеград, а у 
експлоатацији је ЈП „Дирекције за грађевинско земљиште и путеве“, формираног 2002. 
године. 

           Стожер привредног развоја у Босилеграду била је организација удруженог рада 
„Босилеград“. Организација је имала четири основне организације и једну радну 
организацију. Основна делатност основне организације „Слога“ представљала је трговина 
и угоститељство, основне организације „Напредак“ - развој примарне пољопривредне 
производње, откуп и клање стоке, основне организације „Изградња“ - грађевинска, а 
основне организације „Услуга“ комунално занатска делатност. Покушајем приватизације, 
све наведене организације су угашене, осим комуналног. 

         Како у Босилеграду и на целој 
територији општине постоје бројне 
туристичке вредности, у оквиру ООУР 
„Слога“ 1977. године изграђен је хотел „Б“ 
категорије. Данас, овај хотел је 
приватизован, носи име „Дукат“ и у 
власништву је Николе Стојанчова. У склопу 
хотела ради и кабловска телевизија „Кодал“, 
а радила је и дискотека за младе. 

          Производњом хлеба и пецива се баве 
две пекаре у Босилеграду – „Јасна“ у 
власништву Светлане Тошев и „Ибер“ у 
власништву Ивана Костадинова. Ове две 
пекаре су делови већих предузећа, која имају у састав и ланац продавница, како у граду, 
тако и у осталим насељима општине. 

           Трговина у Босилеграду има велику традицију. Током 1888.г. трговином се баве 70 
људи, а после пет година смањују се на 52. Број крчми од 48 1890. године расте на 93 две 
године касније. Познате ханџије у Босилеграду крајем XIX века били су Георги З. 
Рајчиловски, Харизан Крстев, Д.Стоилков и Н.Буцаљевски.  

Сл.35. Хотел „Дукат“ 
Фото: Миланов Г. 



 
Географске промене на територији општине Босилеград крајем XX и почетком XXI века 

 
38 

          Од 1. јуна 1895. године, у Босилеграду постоји трговинска фирма у власништву 
Мошета Алкалаја и Стоичка Тошева из Босилеграда.  

          Носилац трговинске делатности од 70-их до 90-их година прошлог века била је 
организација „Слога“. Као наследник некадашњих кооперација, ова организација је имала 
продавнице у неколико насеља општине. Нажалост, стицајем разних околности и прива-
тизацијом, ООУР „Слога“ данас не постоји. Трговином се у Босилеграду данас бави више 
фирми и све су у приватном сектору. (Миланов, Г., 2016) 

 

3.2.4. Саобраћај 

На територији општине путну мрежу чине регионални путеви и локални путеви 
који су у лошем стању. Просечна брзина кретања на регионалним путевима је испод 
40км/h, а на локалним испод 20км/h. Регионални путеви су 70% асфалтирани од којих 
преко половине у лошем стању. Такође и сигнализација је недовољна. Путна мрежа 
општине Босилеград се састоји од 111 км регионалних и 400 км локалних путева. Од тога 
под асфалтом је око 9,8%, док највиши проценат заузимају земљани путеви – 85,5%.  У 
последњих неколико година врши се обнова регионалних путева, који повезују општину 
са унутрашњошћу земље и са суседном Републиком Бугарском. 

 

Сл.36. Аутобуска станица некад и сад 
Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 
Како се је број становника Босилеграда повећавао и пољопривредна продукција 

расла, јавила се је потреба за развој транспорта. Тако, 1950. године у Босилеграду је 
основано предузеће „Бесна Кобила“. Једина линија тад је била Босилеград-Врањска Бања 
преко Бесне Кобиле, на којој је саобраћао један камион марке Пежо, остао из време рата. 
Следеће године купљена су још три форда, два мана и два бетфорда. Годину 1951. 
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предузеће је завршило са 88 000 пређених 
километара и 530 000 тадашњих динара 
добити. Током 1953. број радника троструко 
расте. (Димитров, Т., 1996.) 

Током 1980. године, предузеће поседује 
58 превозних средстава (35 аутобуса и 23 
камиона). Те године превезено је 820 000 
путника и око 61 000 тона робе (1950. 
превезено је око 20 000 путника). Број радника 
те године износио је 159. Током 1984. 
забележен је слаб раст, купљени су само 3 
камиона и запослено је 11 људи. Линије, које 
предузеће одржава, су ка Спољу, Београду, 
Нишу, Врању и Ћустен-дилу. У последњој 
деценији прошлог века, предузеће доживљава 
крах, а приватизацијом је скроз затворено. 

Под саобраћајем се подразумева и пренос порука и телекомуникације. Године 1890. 
у Босилеград је из села Извор премештена телеграфска станица, а од 1895. у склопу поште 
ради и примарна метеорлошка станица за мерење падавина. Данас у граду ради једна 
пошта, са дигиталном телефонском централом. 

Босилеград је прво насеље у општини које 
је добило струју, изградњом мале хидроцентрале 
од 35 кв на Божичкој реци, на око километар 
удаљености од града, 1926. године. Њоме се је 
снадбевао све до 1953. г, када је још једном 
турбином и генератором од 65 кв појачана снага 
ове централе, па су поред квалитетније електричне 
енергије, коју је дотад имао по домаћинствима у 
међувремену бројнији Босилеград, струју добило 
још два насеља – Рајчиловци и Радичевци.( 
Миланов, Г., 2012.) 

Изградњом Врле III и потом далековода 35 
кв, извршена је реконструкција нисконапонске 
мреже у Босилеграду, Рајчиловцима и 
Радичевцима 1961. године, а пошто Босилеград од 
тад напон добија са Власинских хидроелектрана, 
крајем те 1961. године престаје да ради 
хидроцентрала на Божичкој реци.  

Сл.37. Пошта 
Фото: Миланов Г. 

 
Сл.38. Хидроцентрала на локалитету 

Воденици 1926. године 
Извор:www.bosilegrad.org
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3.2.5. Образовање 

Ослобођење од Турака 1878. године затиче Босилеградски крај на најнижем 
просветном нивоу, где је скоро 99% становништва неписмено. До тада су у овом крају 
радиле само 4 школе, од којих најстарија је она у селу Извор. Изворска школа откривена је 
далеке 1833. године, у време када је грађена највећа црква у Крајишту „Св. Тројица“. 
После ослобођења број школа почиње да расте и већ школске 1880/81 године достиже 15 
са 35 учитеља, 515 ученика и само 4 ученица.  Сваке следеће школске године број школа и 
број ученика расте. Проблеми су се изражавали највише у кадровима, због чега је у 
Ћустендилу отварен педагошки курс, где Изворска околија има највише представника – 27 
од укупно 86. 

Сл.39. Централна основна школа Сл.40. Гимназија 
Фото: Миланов Г. 

Данас у општини Босилеград је изграђено велики број школа и већина их је из 
послератног периода. Централна основна школа „Георги Димитров“ налази се у граду, под 
чијом надлежношћу су све остале основне школе у општини. У Босилеграду на данашњем 
нивоу има 5 осмогодишњих основних школа и то у селима Г.Лисина, Г.Љубата, Д.Љубата, 
Бистар и у граду и 36 четворогодишњих, од којих школске 2013/14 је радило 21. 
Последњи број је променљив, неке од школа се затварају, а неке отварају у зависности од 
броја ученика, али је број школа које не раде увек велик на нивоу општине. (Кацарова-
Папа, Г., 2013.) 

3.2.6. Здравство 

У првим годинама после ослобођења 1878. здравство у Босилеграду је још увек на 
сасвим ниском нивоу. Од 1884. у Босилеграду ради само један болничар, а у склопу 
медицинског центра отворена је и апотека. Имајући у виду лошу хигијену, слабо знање о 
болестима и профилактици, у великом степену су избијале епидемије.  
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           Године 1909. утврђен је закон за изградњу санитарних зграда у целој Бугарској, а у 
том броју и болницу у Босилеграду, за чију изградњу је обезбеђено 25 000 лева. Исте 
године почиње експропријација земљишта у месту званом „Породин“ површине 5022, 50 
м² за изградњу болнице. Нова зграда Дома здравља у Босилеграду изграђена је 1979. 
године, а пуштена је у рад 1980. Девет година касније надограђен је ванболнички 
стационар и поро дилиште. Болница захвата површину од 571 м², а од 2007. године, 
оснивач је локална самоуправа. У саставу Дома здравља раде као издвојене јединице 7 
здравствених амбуланти. 

 

 
Сл.41. Дом Здравља Босилеград 
Извор: www.dzbosilegrad.org.rs/ 

Заједно са здравством и фармација има велики значај за здравље Босилеграђана, ко-
ја има дугу традицију у овом крају.  

Познато је, да је још 1937. године постојала приватна апотека, која је радила до 
1941. После Другог светског рата, апотека је постала државна, а 1961. је смештена у новој 
згради у улици Г.Димитрова, где ради и данас као грана апотеке Врање. Осим горе наве-
дене, у Босилеграду раде и две приватне апотеке – „Ико“ и „Криси“. 

Развојем сточарства јавила се је и потреба за развојем ветеринарства. Прва 
ветеринарска станица у Босилеграду отво рена је 1911. године, мада од 1903. овде ради ве-
теринарски болничар П.Георгиев. Следеће 1904. године, уместо Георгиева као ветеринар 
долази Антон Бонев из Цариброда.  Први ветеринар родом из Босилеграда су д-р Стамен-
ко Тодоров Рајчиловски (из с.Извор), који дипломира ветерину у Штутгарду. После Дру-
гог светског рата 1946. године, као ветеринар упошљен је немачки заробљеник Михајло 
Бордан, који до 1948. ради сам, а после с њим ради и Кирил Веселинов. Током 1952. почи-
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ње да ради дипломирани ветеринар Славко Станојевић, а од 1954. раде још четворица тех-
ничара. Симеон Спасов, дипломирани ветеринар, од 1958. године смењује Михајла Борда-
на, који се враћа у родну земљу.  (Миланов Г., 2012.) 

Некадашња државна ветеринарска ста-ница је приватизована и самим тим затворе-
на, па је општина Босилеград основала нову као јавно предузеће (25.02.2013.г.). Осим ове, 
у Босилеграду ради од 2011. године и једна приватна ветеринарска амбуланта „Радовет“ у 
власништву Тодора Радованова из Босилеграда. 

 

3.3. Насеља 

Мрежа насеља у данашњој општини Босилеград, грађена је током више векова. На 
појаву и облик насеља утицали су различити природно-географски и економски фактори. 
Многа од насеља општине су основана у близини извора, у долинама река и сл. Међутим, 
с најездом Турака, дошло је до бежања становника у вишије пределе и до формирања 
насеља с неповољним положајем, на врлим местима и далеко од главних саобраћајница. 
Такву мрежу насеља наслеђује Изворска околија, касније Босилеградска, после 
ослобођења 1878. године и таква остаје до данас с мањим изменама. 

 

 
Сл.42. Босилеград почетка XX века 

Фото: Захаријев Ј. 

Сменом различитих политичко-економских ситуација, мењао се је и број насеља 
под јурисдикцијом Босилеграда. До ослобођења 1878. године, у Босилеградској (до 1889.г. 
Изворска) околији било је 73 сеоских насеља. После Нејског договора 1919. године и 
мењањем државних граница, у склопу Босилеградског среза било је 47 насеља, 37 
некадашње Изворске и 10 Трнске околије. После Другог светског рата, постепеним 
одузимањем насеља, укидањем срезова и њиховим припајањем општини Сурдулици све 
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до 1965. године, формира се данашња општина Босилеград са 37 насеља – 36 сеоских и 
једно градско насеље. 

 
Сл.43. Панорама града Босилеграда 

Фото: Асенов М. 

           Насеља општине Босилеград се међусобно разликују по природно-географским 
условима. Различити географски положаји насеља условљени су локалним топографским 
условима - у речним долинама, котлини, присојним странама планина, на местима 
заштићених од ветрова и сл. Насеља општине у односу на положај и надморску висину, 
деле се на планинска и долинско-котлинска насеља. Надморска висина насеља варира у 
великим границама – 1414 метара (центар села Плоча) до 699 (село Рибарци), а постоје и 
куће на још већим висинама. Већи број насеља у планинским пределима, налази се на 
равнијим местима, где су нагиби мали. То су углавном мала насеља, с малим бројем 
житеља, чије главно занимање је сточарство а споредно земљорадња. Земљорадњом се 
више баве становници насеља на мањим надморским висинама, с положајем главно по 
долинама река. Таква насеља су по правилу већа по броју становника. (Захариев, Й., 1918.) 

 

 
Сл.44. Насеља општине Босилеград по надморској висини центра 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

 

По функцијама које испуњава, величини, броју становника и сл., насеља се деле на 
сеоска и градска. Сеоска насеља, с једне стране, функционално се деле на чисто 
пољопривредна, пољопривредна са услужним и локалним центром за околна насеља 



 
Географске промене на територији општине Босилеград крајем XX и почетком XXI века 

 
44 

(Месне заједнице Бранковци, Д.Љубата, Г.Лисина) и приградска села захваћена 
урбанизацијом (Рајчиловци и у мањој мери Радичевци). Сва сеоска насеља општине 
Босилеград су с основном пољопривредном функцијом, а међусобно се разликују по 
гранама пољопривреде које доминирају (сточарство, земљорадња). Градско насеље 
Босилеград има различите функције, с доминирајућим непољопривредним функцијама. 
Ако се исте поређају по броју становника и по секторима, доминирајући је II сектор, затим 
III, IV и на последњем месту I сектор, мада се већина становника, поред основног 
занимања, бави и пољопривредом. Осим по функцији, град се од сеоских насеља разликује 
по својим урбаним карактеристикама и садржајима који га одређују – асфалтне улице, 
четврти, главном градском улицом, управним и другим административним зградама, 
фабрике, школе, дечији вртић, већи број продавница, индустријском зоном и т.д. Старо 
језгро Босилеграда је основано као централна махала некадашњег села Босилеград и због 
тога није плански грађено насеље. Некадашње подмахале су данашње старе градске 
четврти, а после Другог светског рата и наглом емиграцијом из сеоских насеља, у 
Босилеграду се формирају и нове, плански грађене четврти, са новијим зградама. 

Осим по функцијама, насеља се деле и по облику - разбијен и збијен тип насеља, 
које се деле на подтипове - разбијени, полуразбијени и збијени тип насеља. 

Разбијени тип насеља се састоји из више група кућа - махала, које су међусобно 
удаљене и немају централну махалу, односно центар насеља. Ка тој групи се односи већи 
број насеља општине, углавном у вишим планинским пределима - Барје, Доганица, 
Буцаљево, Горња Ржана. Оваква насеља су обично од оснивања разбијени тип, јер у 
њиховом атару топографски услови нису дозвољавали формирање збијеног засеока, тако 
да оваква насеља немају своја „Селишта“, односно прва места засељавања. 

Полуразбијени тип насеља такође има махале, од којих једна је гушће изграђена и 
представља центар насеља. То су обично она насеља у долинама, где топографски услови 
дозвољавају изградњу већег броја кућа и других административних зграда на једном месту 
- Горња Лисина, Доња и Горња Љубата, Доње Тламино, Бистар, Бранковци, Извор. Због 
тога су оваква насеља центри Месних заједница. Обично, централне махале оваквих 
насеља се називају Село или Селиште и у принципу су она ту оснивана као збијена 
насеља, а касније су прелазила у разбијени тип. 

Збијени тип има јасну изграђену структуру улица, куће и дворишта су густо 
изграђене и таква насеља се деле на квартове. У општини Босилеград, осим града као 
збијено насеље, једино је село Рајчиловци тог типа. Пре је и ово село било разбијено на 
махале, али имиграрењем становника из других насеља општине и изградњом кућа, 
некадашње махале су међусобно спојене (а и село је спојено са градом), тако да данас село 
има урбане карактеристике. 
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Сл.45. Насеља општине Босилеград по броју махала (2014/15) 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

По броју махала, село Доња Љубата има највише – 32, које су међусобно груписане 
по долинама у којима се налазе. Ако узмемо у обзир подмахале у махалама Горње Лисине, 
онда ово насеље има највећи број посебних заселака – 64. Најмање махала – по две, имају 
села Жеравино и Радичевци. Велики проблем представља то, што на целој територији 
општине постоји велики број махала без сталних становника – укупно 101 махала или 
24,2%, а у некима живи само по један становник или само по једно домаћинство од два 
члана. Село Бресница има највише празних махала – 14 или више од половине (58,3%), 
док Зли Дол има највише махала са једним становником – 4 или 21%. (Захариев, Й., 1918.) 

Махале у насељима општине су добиле своје називе на три начина – по првом 
досељенику и оснивачу (по његовом имену, фамилији или надимку), по топографском 
изгледу локалитета или по основној делатности оснивача махале. Обично први начин је 
распрострањенији – Анастасовци, Маринковци (Барје), Пошевци, Станковци (Зли Дол), 
Петковци (Црноштица), Иванковци, Радојковци (Паралово), Јанковци (Плоча); по 
топографском изгледу – Рупи, Бели брег, Вировци (Бистар), Сушица (Извор), Равниште 
(Јарешник), Широки Дол, Чукар, Осоје (Рикачево); по делатности и занату – Качарчање, 
Ковачевци (Бре-сница), Терзијска махала (Доње Тламино), Грнчаре (Горња Љубата). На 
истим начинима су и сама насеља општине добивала своја имена. (Миланов Г., 2016.) 

 
Сл.46. Насеља општине Босилеград по броју становника (попис 2011.г.) 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

У општини Босилеград преовлађују мала насеља по броју становника. Највеће 
насеље је град Босилеград са 2624 становника, а од сеоских је село Рајчиловци са 1840 
житеља. Следе Горња Лисина са 328, Горња Љубата 296, Гложје 278, Доња Љубата са 270 
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и Дукат са 260 становника. Остала насеља су са испод 200 становника. Најмање насеље по 
броју житеља је село Барје са 4 сталних становника. У процентуалном погледу, 18,9% су 
насеља са изнад 200, а 81,1% испод 200 становника; од 100 до 200 су 21,6% насеља, испод 
100 су 59,5%, испод 50 су 32,4%, а испод 10 становника је 2,7% или само село Барје. 
Просечно по насељу пада 220 становника, а само за сеоска насеља 153. 

 

Сл.47. Насеља општине Босилеград по површини (у км²) 
Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

Како по броју становника, тако и по површини преовлађују мала насеља. Највеће 
насеље по површини је Горња Љубата са 39,8 км², а најмање Босилеград I (град) са 1,6 км², 
а од сеоских Радичевци са 3,4 км². Просечно по насељу пада 14,4 км². Површине насеља су 
често мењане кроз време услед различитих политичко-економских ситуација. 
Ослобођењем од Турака 1878. године, оформљене су површине насеља крај некадашње 
Старе границе – Голеш, Караманица, Горња Љубата, Барје, а 1919. године силом Нејског 
договора, оформљене су (подељене) површине села Грујинци, Извор, Ресен, Рибарци, 
Бранковци, Доње Тламино и Жеравино. Мењањем државних, а касније и општинских 
граница, површине неких насеља су увећане (Горња Љубата), а другима смањене 
(Жеравино). 

Насеља општине Босилеград различите су старости. На основу разних 
археолошких ископина и „Градишта“, слободно можемо констатовати да су већина 
насеља стара по постанку. У неким насељима постоје чак два градишта (Жеравино), што 
значи да су на тој територији некада постојала два насеља. Верује се, по предањима и на 
основу неких докумената, да су насеља општине засељавана неколико пута, јер се приче у 
већини случајева о првим досељеницима и оснивачима везују за „турско време“, док се 
нека археолошка налазишта везују за ранија доба.   

Први писани подаци о насељима данашње општине, налазе се у турским пореским 
регистрима из XVI века, где се налазе подаци о 24 данашњих насеља, а у попису 1576. о 28 
села. Деобом и продајом делова територија тих насеља настајала су нова. Тако на пример, 
део територије Горње Лисине продат је Турчину и тиме је касније настала Доња Ржана. То 
је било отприлике почетком XVIII века, када је насељено и село Барје. Касније, почетком 
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XIX века, настаје село Плоча такође насељено од стране Турчина. Овим насељима је 
заједничко то, што су насељена од стране Турака - власника, како би становништво радило 
за њих. То су углавном планинска насеља, са великим и пространим пашњацима, које су 
Турци одузимали на силу или куповали, затим су насељавали људе, који су постајали 
њихове чифчије.  

Насеље најновијег датума је село Голеш. Формирано је 1878. године, стављањем 
турско-бугарске границе, када су од села Голема Црцорија одвојене 4 махале данашњег 
Голеша. Исте године, истом границом је одвојена махала Грнчаре од села Црвени Град и 
додата ка Горњој Љубати (због тога је дуго ова махала називана Црвено-градска махала), 
као и Вукадинска махала од села Дукат и додата као махала Дукат селу Црна Река 
(општина Трговиште). Последње промене у територијама насеља биле су последица 
Нејског договора 1919. године, када су подељена, смањена или увећана насеља крај 
данашње границе са Републиком Бугарском. 

 

4. Утицај географских промена на регионални развој 

Остварени обим географских промена у општини Босилеград током XX века 
оставио је отвореним питање правог пута будућег развоја општине. И комплекса 
многоструких промена, а које ће имати утицај на будући развој општине. До највећих 
измена је дошло у области економско-социјалних и демографских фактора.  Остварене 
промене у области укупног кретања становништва, природног прираштаја и миграција 
указују на негативан развојни ток. У последњој деценији прошлог века карактеристична 
су и неповољна привредна кретања. 

Даљи развој овог краја требало би да се темељи на достигнутом нивоу развоја, 
реалним могућностима и постојећим природним потенцијалом. Преструктуирање, нови 
односи, модернизација, реконструкција, већа инвестициона улагања у нове и постојеће 
капацитете и интеграиона повезивања биће темељни чиниоци укупног развоја општине 
Босилеград. 

4.1. Перспективе привредног развоја 

Основ привредних функција у општини Босилеград током друге половине прошлог 
века чинили су пољопривреда и лака индустрија. На почетку овог века привреду овог 
краја карактерише: 

 Уситњени поседи, недостатак механизације; 

 Неорганизовани тржишни наступ и недовољна развијеност предузетничког 
духа; 

 Опадање сточног фонда; 
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 Застарелост опреме и недостатак финансијских средстава за набавку нове и 
одржавање постојеће; 

 Колапс постојећих производних капацитета; 

 Слаба ифраструктура; 

 Недостатак урбанистичких планова, неприменљивост и застарелост 
постојећих за насеља Босиеград и Рајчиловци, те је потребно 
преиспитивање; 

 
Ефекти економске кризе још увек видљиви у општини Босилеград. Не постоје 

никакве стимулативне мере за отварање нових предузећа и смањење незапослености. 
Извор највећег броја социјалних проблема у општини је незапосленост, 

сиромаштво или ризик од сиромаштва, као и све већи удео старог становништва. 
За развој општине Босилеград је разрађено неколико стратешких циљева, како би 

се онаразвила у духу општине без природних и државних граница и као центар 
међународне граничне сарадње: 

 Развој граничних прелаза Рибарци и Голеш као предуслов развоја 
инфраструктуре и привреде; 

 Побољшати инфраструктуру у Босилеграду и селу Рајчиловци као подршка 
развоју економије; 

 Ефикасно просторно и урбанистичко планирање у циљу привредног развоја; 

 Побољшати и заштити животну средину као предуслов квалитетнијег 
живота и рада људи; 

 Стварање услова за развој руралне области и омогућити бољи живот 
становништва; 

 Стварање услова и климе за коришћење природних потенцијала; 

 Унапређена и профитабилна пољопривредна производња; 

 Унапређен тржишни наступ и промовисање природних потенцијала; 

 Стварање имиџа Босилеграда као будуће туристичке дестинације; 

 Боља сарадња локалне самоуправе са јавним установама 
 

SWOT анализа економског развоја општине Босилеград 

Предности: 

‐Географски положај (Бугарска, Македонија и Србија) 

‐Људски потенцијал (постојање стручних тимова из различитих области) 

‐Доступна је инфраструктура институција 
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‐Постојећи инфраструктурни капацитети ПТТ, електроснабдевање, канализације, 
водоснабдевање и путне мреже 

‐Постојећи природни ресурси (руда, шуме, дивље плодове...) 

‐Велики потенцијал водотока, богатство у квалитетним водама и велики број 
извора 

‐Постојећи, а неискоришћени капацитети за прераду воћа и поврћа, капацитети за 
обраду дрвета, добри услови за развој сточарства 

‐Плодно земљиште за одређене културе 

‐Велики потенциал за туризам ‐ здрава животна средина и нетакнута природа 

‐Добра и коректна сарадња и заједничке активности измену Општинске управе, 
јавна предузећа и институција 

‐Довољан број пројектне документације за пројекте којима је општина конкурисала 
и конкурише према НИП‐у трансграничној сарадњи са Р Бугарском, ЕАР‐у. 

‐Изгласана развојна стратегија 

‐Побољшана инфраструктура (асфалтирање локалних путева, регионалних путева, 
канализације и др.) 

‐У току је израда урбанистичких планова, неприменљивост и застарелост 
постојећих за Босилеград и Рајчиловци, те је потребно преиспитивање (потребна израда 
нових и преиспитивање старих) 

‐У току је израда планске урбанистичке документације 

‐У току је израда пројектне документације за пројекте који би били финансирани и 
реализовани од стране домаћих и страних инвеститора 

Слабости: 

‐Незапошљеност и нема нова радна места 

‐Уситњени поседи, недостатак механизације и застарелост постојеће 

‐Неорганизовани тржишни наступ и недовољна развијеност предузетничког духа - 
ради се на томе 

‐Опадање сточног фонда 
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‐Застарелост опреме и недостатак финансијских средстава за набавку нове и 
одржавање постојеће 

‐Екстензивна употреба природних ресурса 

Могућности: 

‐Могућност измене Закона (боља законска решења), побољшање сарадње са 
министарством и свим институцијама (у периоду 2004‐2006 год.сарадња била на изузетно 
високом нивоу) 

‐Могућност подношења пројеката при министарству и разним донаторима (у 
периоду 2004‐2006 год. сарадња било на изузетно високом  нивоу) 

‐Већа сарадња институција између себе и враћање поверења у институције 

‐Брже укључивање младих и жена у свим добима у рад и стварање дохотка 

‐Модернизација инфраструктуре (постојећих путних праваца, водоснабдевање, 
каналазације, прераду отпадних вода...) 

‐Повећана тражња за здравом храном и водом 

‐Увећане активности различитих фондова и донатора 

‐Повећање сертификоване органске производње, производња култура погодних за 
наше климатско подручје (кромпир, шаргарепа, лук, малине, купине и др.) 

‐Развој сеоског туризма 

‐Помоћ менународних донаторских организација и од стране републичких фондова 

‐Развој граничних прелаза према Бугарској и Македонији што ће привући 
инвеститоре и побољшати инфраструктуру 

‐Могућност за добијање кредита по више основа 

‐Стварање услова како законских тако и инфраструктурних за стварање 
заједничког привредног друштва,организација и или у правцу јавног приватног 
партнерства 

Претње: 

‐Опасност од централизације Републичких служби 

‐Учестала промена Закона 
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‐Недовољна активност грађана у решавању својих проблема 

‐Брзо старење становништва и његово смањење, велика миграција, пад наталитета 
због демографског положаја општине 

‐Немогућност запошљења због слабе квалификационе структуре 

‐Веома слаба заинстересованост од стране младих људи за останак на селу 

 

4.2. Перспективе демографског развоја 

Демографска кретања у општини Босилеград карактерише константна, релативно 
интезивна миграција и погоршање виталних карактеристика становништва. После Другог 
светског рата, постепеном деаграризацијом и индустријализацијом општине, почињу ма-
совне емиграције село-град, којима се заувек мења слика сеоских насеља општине 
Босилеград. Међутим, крајем прошлог и почетком овог века, због разних економских 
разлога и губљење индустријске моћи, становништво општине се исељава ка 
унутрашњости Србије и широм Европе. 

 
Сл.48.  Досељено, одсељено становништво и механички прираст по пописима 2002-2013 године 

Извор: „Насеља општине Босилеград“ 

На основу броја досељених и одсељених становника, израчунавамо механички 
прираст, односно миграциони салдо. У посматраном периоду 2002-2013 године, једино је 
2002. године миграциони салдо позитиван и износи 75 становника. Од те године до данас, 
миграциони салдо је негативан, са најнижом вредношћу 2005. године, када износи -138 
становника. Тенденција негативног миграционог салда наставља се и данас, али због 
малог броја становника и његова вредност је мала. 

Данас општину Босилеград карактерише негативан природни прираштај и 
механички одлив становништва. Млади се у Босилеграду не усуђују на стварање 
породице, јер већина њих није економски независно. Велика незапосленост међу младима 
је главни узрок да се исти не одвајају од родитеља и створе сопствени дом и породицу. 
Тако се већина њих, поготово образованих,одлучује да напусти родно огњиште и пође у 
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бели свет, где наново стварају дом и својом економском активношћу и доприносима 
подижу другу средину. Тако се већина њих асимилује и поприма туђе обичаје, говор и 
културу, чиме се изазива и етнографска катастрофа општине Босилеград.  

Опадањем броја становника и сталним одливом младих, општину Босилеград 
захватила је демографска катастрофа, која прети да угаси ову општину до 2051. године. 
Тренутно се у општини не предузимају никакве мере за запошљавање младих, који би 
остали у општини и самим тим и економски и демографски подигли општину Босилеград. 

У плановима будућег развоја неопходно је тежити ка стварању такве привредне 
структуре која ће омогућити повећање животног стандарда становништва, а то значи 
повећање вероватноће остајања, нарочито млађег дела популације у насељима општине у 
којима сада живи. У том смислу сигурно је да ће појачани напори за унапређење привреде 
у целини, а посебно пољопривреде, индустрије и туризма, омогућити стицање већег 
доходка по становнику, а тиме и све већу заинтересованост становништва за остајање на 
овом простору. На тај начин будући демографски развој посредним и непосредним 
утицајима зависиће од природних тако и од друштвено-географских фактора. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Развој општине Босилеград је условљен многим факторима, како природним и 
друштвеним, тако и социјалним и економским. До недавно развијајући се у планској 
економији, општина је постигла значајне успехе у многим областима привреде – 
транспорт, прехрамбена и хемијска индустрија. У периоду транзиције са планске на 
тржишну економију, многа предузећа су била приватизована. У исто време је нагло 
порастао удео приватног сектора. 

Тренутно, општина Босилеград је стабилна са развојем тржишне економије, али да 
би се приметио раст, потребна су знатна улагања у инфраструктури, људском капиталу и 
развоју предузетништва.  
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