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УВОД 

 

Општина Куршумлија се налази у средишњем делу јужне Србије, у Топличком 

округу. Смештена је по дну и ободу куршумлијске котлине на надморској висини од 365 

m.  

На месту данашње Куршумлије у римском периоду се налазило значајно насеље Ad 

Fines, што значи "на крају", јер је било на граници две покрајине, Далмације и Горње 

Мезије. Насеље се налазило у центру садашње Куршумлије и све до 1934. године 

постојали су остаци зидина према Топлици. На многим висовима поред путева постоје 

остаци римских утврђења. На топлим изворима Луковске, Куршумлијске и Пролом бање 

била су подигнута римска купатила где су се лечили и опорављали војници, заповедници 

легија и ратни ветерани. Сви ови остаци указују да су Куршумлија и њена околина, у 

римско доба имали важан привредни и стратешки значај. 

После распада Римског Царства 395. године на источно и западно, Византији је 

припала околина Куршумлије. Велики привредни и културни успон достигнут је за време 

цара Јустинијана, који је подизао бројне цркве и утврђења. Такви остаци се налазе у 

близини ушћа Косанице у Топлицу: утврђење Марина кула, Византијска базилика, црква 

на чијим темељима је подигнута Св. Богородица у Куршумлији.  

По насељавању Словена, односно Срба, због обиља термалних вода у околини, 

данашња Куршумлија је добила назив Топлице. Околина Куршумлије је добила велики 

значај у XII веку када је Стефан Немања, као удеони кнез ту подигао двор од дрвета и 

камена, као и два манастира – Св. Богородица и Св. Никола. 

Крајем XV и почетком XVI века, легенда каже да су Турци скидали олово са 

Немањиних задужбина и од њега израђивали куршуме (меткове), па је град назван по 

њима Куршумлија. 

Куршумлија је данас привредни, просветно – културни, здравствени, спортско – 

рекреативни и туристички центар, и град веома богате прошлости. Она, као и читав њен 
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округ датирају још из римског периода када су ударени темељи њеног културног развоја. 

Скоро да нема насеља у куршумлијском крају које не крије трагове њене бурне 

прошлости. На та времена, данас нас подсећају рушевине многих манастира, цркава, 

црквишта и утврђења. А о њима нам сведочи и сама историја, делимична археолошка 

истраживања, случајно пронађени предмети, усмена предања и слично. 

Основни циљ рада је указати на значај изворних и изведених елемената туристичке 

понуде општине, затим приказати колики је утицај становништва на привредни и 

туристички развој, као и колики је значај техничко-технолошког развоја и самог  

интернета у функцији развоја туризма општине Куршумлија.  

Предмет истраживања рада представља теоријско и статистичко разматрање 

фактора привредног и туристчког развоја дате општине. 

 Од извора коришћена је домаћа литература, интернет сајтови и статистички 

подаци. Рад је подељен на три дела. У првом делу рада анализиран је развој привреде 

општине и пословања привредних субјеката на подручју исте. У другом делу рада 

анализиране су карактеристике развоја туризма, док су у трећем делу рада анализирани 

фактори привредног и туристичког развоја општине Куршумлија. 
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1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА 

 

1.1. Привредни раст и развој 

 

„У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Основне 

функције привреде су да производи материјална добра и пружа услуге привредног 

карактера којима се задовољавају различите потребе друштва. Степен развоја привреде 

опредељује степен развоја једног друштва.“
1
 

Привреда има своју унутрашњу анатомску структуру, која финкционише по 

одређеним законитостима. Резултати развоја привреде се оцењују коришћењем посебних 

макроекономских категорија:  

- друштвени производи,  

- запосленост - национални доходак,   

- инфлације и 

- равнотежа платног биланса. 

Привреда је подсистем друштва чији је општи циљ производња производа и 

пружање услуга. Прозводима и услугама привреде задовољавају се различите потребе које 

могу бити личне, групне, друштвене, репродукционе и друге.  

Привредна делатност се може поделити на:  

1. производне делатности ( пољопривреда, индустрија, грађевинарство, производно 

занатство и др.) и  

2. услужне делатности ( саобраћај, трговина, угоститељство, туризам, услужно 

занатство и др.) 

                                                            
1 Божић, М. (2009). Економска политика, Правни факултет, Ниш 
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Привредни развој је комплексна категорија која обухвата читав спектар, у 

кватитативном смислу врло различитих друштвено-економских промена 

карактеристичних за процес континуираних трансформација привреде и друштва. Поред 

тога што подразумева раст обима националне производње у времену, односно поред 

садржаја који карактеришу комплекс привредног раста, феномен привредног развоја 

обухвата и сложену структуру, институционалне, организационе и технолошке промене 

привреде, које омогућавају да се увећана приозводња реализује и дистрибуира у оквиру 

националне економије и шире. 

„Треба  истаћи  да  је  појам  привредног  раста  ужи  од  појма  привредног развоја 

јер је раст у основи компонента развоја. Привредни  раст представља процес  повећања  

реалног бруто домаћег производа, произилази да се он базира на крајње симплификованом 

проучавању економске  динамике  и да  подразумева  врло  ригорозна ограничења.  Из  

саме дефиниције привредног раста  се види да  његово  сагледавање не води  рачуна о 

основама  функционисања  привреде  нити  о  променама  унутар  саме  структуре 

привреде. Отуда се привредни раст посматра као компонента привредног развоја.“
2
 

Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се: 

- природни услови,  

- становништво,  

- капитал и  

- техничко – технолошки услови. 

Са тачке гледишта привредног развоја, све се земље развијају. Наравно, неке  то 

чине брже а неке спорије. Резултат тога је да постоје високо развијеније, средње 

развијеније и неразвијене односо мање развијене земље. 

Када се посматра квалитет привредног развоја постоји:  

 екстезиван (веће запошљавање, интензивније коришћење природе и слично) и  

                                                            
2 Росић, И. (2000). Раст, структурне промене и функционисање привреде, Комино Траде, Краљево, стр. 45.  
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 интезиван (продуктивност, техничко-технолошки развој, ефикасност улагања и 

слично ). 

„Привредни развој је друштвени процес којима се једна земља постепено удаљава 

од стања своје економске неразвијености, достижући сукцесивно све више и више нивое 

економске неразвијености. Економски развој не укључује само пораст материјалне 

прозводње, него и свих друштвено еконмских процеса промена условљених економским и 

ванекономским факторима. Економски развој треба схватити као процес у коме реални 

друштвено бруто-производ стално расте у дужем временском периоду. При томе, ако је 

стопа развоја већа, него стопа пораста становништва, онда доходак по глави становника 

расте. Овај процес развоја, нужно се заснива са низом познатих, а често и непознатих 

услова и фактора.“
3
 

Традиционална структура привреде обухвата: 

- примарни, 

- секундарни, 

- терцијарни сектор. 

Привредни раст представља дугорочни економски и политички циљ сваке земље 

јер он омогућује реално повећавање материјалног богатство, па самим тиме и раст 

потрошње и животног стандарда уопште. Основне детерминатне економског раста су:  

1. знање и способност људи,  

2. природно богатства,  

3. формирање капитала,  

4. технологија. 

Данас, све већи број економиста сматра да су људски ресурси најважнији фактори. 

Без њих је и најсавременија технологија мртав капитал. Друга група аутора сматра да су 

то технологија и предузетништво најважнији фактори, јер без њих ни људски ресурси не 

                                                            
3 Стефановић В., Аземовић, Н. (2011). Национална економија, Природно-математички факултет, Ниш. 
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могу користити. Такође, поседовање природних ресурса је врло важна претпоставка 

економског раста.  

 

1.2. Анализа развоја привреде општине Куршумлија 

 

У привредној структури  општине Куршумлија највеће учешће има пољопривреда, 

лов и шумарство са 32%, индустрија која чини 30,18%, трговина 17,26%, производња и 

снабдевање електричном енергијом 6,99%, саобраћај и везе 6,49%, угоститељство и 

туризам 5,52%, и остали 1,54%. У власничкој структури највећи удео има приватни сектор 

у формирању доходка. У оквиру приватног предузетништва развијен је терцијарни сектор: 

200 самосталних трговинских радњи, 58 угоститељских радњи, 70 аутопревозника, 90 

занатскх радњи, 10 пољопривредних апотека.  

Основни правци развоја привреде на територији општине Куршумлија базирају се 

на искоришћавању природних богатстава, пре свега на даљем развоју туризма, развоју 

пољопривреде (воћарства, сточарства), дрвне индустрије, искоришћавање обновљивих 

извора енергије. Важно место у привреди општине Куршумлија добио је бањски туризам, 

који је у успону. Носиоци тренутног привредног развоја општине Куршумлија су "А.Д. 

Планинка" и "Симпо ШИК". 

Реструктурирање Куршумлијске привреде је сложен подухват, који се јавља у 

привредним делатностима. Процес реструктуирања би требао да реши проблем 

незапослености становништва. Будући развој привреде, општине Куршумлија треба да се 

базира на решавању насталих проблема. Највећа вероватноћа за налажење решења је у 

развоју следећих привредих грана:  

 интезивне пољопривредне производње, нарочито воћарства, 

 трговинска делатност,  

 туризам, 

 мала и средња предузећа.  
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У оквиру ових основних праваца потребно је оценити могуће пројекте развоја и 

рангирати их по критеријумима одрживог развоја: извозни потецијал, висина улагања, 

повећавање броја запоселних радника, индиректни ефекти на друге гране. Реконструкција 

Куршумлијске привреде треба да буде заснована на:  

а) ресурсима којима куршумлијски крај располаже или може да их раздвоји у 

релативном кратком року и 

 б) шансама које домаће и страно тржиште отвара за потецијалне производе и 

услуге привреде. У пресеку деловања овде две групе фактора ће бити идентификоване 

стратегијске развојне области, а затим ће бити квантификовани њихови потенцијали за 

развој ове привреде. 

 

1.3. Анализа пословања привредних субјеката на подручју општине 

Куршумлија 

 

„У Kуршумлији је постајало неколико друштвених предузећа која су до 90-их 

успешно пословала и то ШИK „KОПАОНИK“, МK „7. јули“, МИ „Металац“, АД 

„ПЛАНИНKА“ и запошљавала око 5.000 људи. Међутим почев од 2000. године дошло је 

до приватизације поменутих предузећа. Овај процес је неповољно утицао на стање у 

привреди општине Kуршумлија, а тиме и на запосленост, јер су уговори о приватизацији 

раскинути са власницима СШK „KОПАОНИK“ и МK „7. јули”, која су уједно и 

запошљавала највећи број људи.“
4
  

На територији општине, „АД Планика“ је једина фирма која најбоље послује у 

области туризма и угоститељства. У њеном саставу су Пролом вода, Пролом бања, 

Луковска бања, Ђавоља Варош, и неколико угоститељских објеката у граду. Фирма је 

основана 09.01.1964. године, а радници су власници око 99% акција фирме.  

                                                            
4 Стратегија одрживог разоја општине Куршумлија 2010-2020. године: 

http://kursumlija.org/fajlovi/uprava/strategija.pdf 

http://kursumlija.org/fajlovi/uprava/strategija.pdf
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„Тренутно у општини Kуршумлија према званичним подацима Националне службе 

за запошљавање има око 3.500 незапослених, а незванчно и до 6.000, што је и главни 

проблем од кога зависи опстанак људи. Велика незапосленост је и разлог што велики број 

људи из године у годину масовно одлази из Kуршумлије, пре свега у Београд, Ниш, као и 

у иностранство.“
5
 

  

                                                            
5 Стратегија одрживог разоја општине Куршумлија 2010-2020. године: 

http://kursumlija.org/fajlovi/uprava/strategija.pdf 

http://kursumlija.org/fajlovi/uprava/strategija.pdf
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Табела 1 – Структура запослености према секторима у Куршумлији (2017) 

СЕКТОР  Број запослених 

ПРИМАРНИ 

Пољопривреда, рибарство, шумарство 156 

Регистровани индивидуални 

пољопривредници 

214 

СЕКУНДАРНИ 

Грађевинарство 79 

Рударство 0 

Прерађивачка индустрија 1175 

ТЕРЦИЈАРНИ 

Снабдевање електричном енергијом, 

гасом и паром 

31 

Снабдевање водом и управљање 

отпадним водама 

97 

Трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила 

352 

Саобраћај и складиштење 227 

Услуге смештаја и исхране 96 

Финансијске делатности и делатност 

осигурања 

29 

Пословање и некретнине 0 

Административне и помоћне услужне 

делатности 

24 

Запослени у правним лицима (привредна 

друштва, предузећа, установе, задруге и 

др.организације) 

3.034 

Приватни предузетници и запослени код 

њих (лица која самостално обављају 

делатност) 

765 

Уметност, забава и рекреација 36 

КВАРТНИ 

Образовање 329 

Здравствена и социјална заштита 501 

Информисање и комуникација 30 

Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности 

80 

Државне управе и обавезно социјално 

образовање 

463 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија 

Из претходне табеле може се закључити да је највећи број запослених забележен у 

општини Куршумлија запослено у терцијарном сектору. Најмањи број запослених је 

забележен у примарном сектору. 

Општина Kуршумлија спада у ред неразвијених општина у Србији. Иако је 

забележен раст зарада у општини последњих година, оне су и даље међу најнижим у 
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Србији. Највеће зараде се остварују у здравству и образовању, а најмање у прерађивачкој 

индустрији.  

„Просечна зарада у општини се у периоду од 2007-2011. године кретала од 15.920 

до 23.954 динара, што је око 55 % просечне зараде у РС. Највећи раст зараде је остварен у 

периоду 2010-2011. и износи око 45 %.“
6
 

 

1.4. Карактеристике развоја пољопривреде на подручју општине 

Куршумлија 

 

Општина Куршумлија обухвата брдско-планински део Топличког округа. Због 

брдско-планинских предела, географске, геоморфолошке и климатске особености су од 

великог значаја за пољопривредну производњу. 

Пољопривредне површине општине Куршумлија простиру се на 40,3% од укупне 

површине општине. Од тога највећи део заузимају ливаде и пашњаци, затим оранице и 

баште, док најмањи део заузимају виногради и воћнаци. Најповољнији климатски услови 

за развој пољопривреде, јесу за воћарство. У новије време, све већа пажња се поклања 

планском подизању воћњака, од којих су најважнији засади јабука, крушака и шљива. 

Воћнаци под шљивом захватају 1800 ha, јабукама 280 ha, а крушкама 103 ha. Прерада воћа 

врши се у две хладњаче, капацитета 3000 t и четири сушаре.  

Основни проблеми са којима се сусреће воћарство овог краја су: 

- неповољан економски положај индустрије за прераду воћа; 

- недостатак обртних средстава у сезони; 

- недовољна организованост у производњи, преради и на тржишту; 

- дотрајалост опреме. 

Основне мере за унапређење воћарства: 

- производња јагодичастог воћа; 

                                                            
6 https://kursumlija.org/privreda/ 

https://kursumlija.org/privreda/
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- производња садница са заштићеним географским пореклом; 

- планско подизање нових засада са квалитетним и продуктивним сортама; 

- коришћење економских мера за развој воћарске производње. 

Због мало обрадивих површина, које се налазе поред река и које су често изложене 

пролећним поплавама, принос пшенице и кукуруза је занемарљив. У брдско-планинским 

пределима постоје повољни услови за развој сточарства, али оно није развојено у толикој 

мери. Разлог је у право у томе што мали број становника живи у тим пределима, али су и 

неповољни услови за откуп живе стоке. 
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2. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ 

КУРШУМЛИЈА 

2.1. Туристичко-географски положај 

 

2.1.1. Географски положај 

 

Општина Куршумлија се налази на простору између 42º 52' 00" и 43º 16' 27" 

северне географске ширине, односно између 20º 55' 50" и 21º 29' 56" источне географске 

дужине. Смештена је у горњем сливу реке Топлице са њеним притокама Косаницом и 

Бањском, на југоисточним падинама Копаоника и северозападним падинама Радан 

планине. Општина припада централној Србији и заузима површину од 952 km
2
. 

Административно припада Топличком округу, између општина Лепосавић на западу, 

Бруса на северозападу, Блаца на северу, Прокупљa на североистоку и истоку, Медвеђе на 

југоистоку и Подујева на југу и југозападу. Административни и културни центар општине 

је град Куршумлија. 

Физичко-географски положај Куршумлије је изразито брдско-планински. На југу и 

југозападу општина је ограничена подгоринским деловима Копаоника. Југозападна 

граница је дужибе 105 km поклапа се са природном и политичко административном 

границом Топлице према Косову. Овде се налазе два главна превоја Преполац и 

Мердарем, који тренутно представљају важан административни прелаз према Косову. На 

северу као природна граница предстваљају речни токови Спаначке и Чунгулске реке, које 

чине Бадску реку. На југоистоку обухвата западне делове масива Радан са Арбанашком, 

Проломском планином и Соколовицом. На подручју општине осим планинских терена, 

налази се и Топличка котлина.   

  



 

13 

 

2.1.2. Саобраћајни положај  

 

Друмски саобраћај има примарну улогу у развоју туризма. Положај у односу на 

саобраћајнице и повезаност града с окружењем посматрају се у контексту постојећих 

путева, врсте саобраћаја и његове фреквенције.  

Куршумлија се налази на стратегијски важној саобраћајници Ниш - Приштина - 

Пећ, те је, одувек сведок многобројних историјских дешавања. На простору oпштине 

Куршумлија, укрштају се бројни путни правци и пролази железничка пруга Ниш – Пећ, 

која се данас ретко користи.  

Најважнија друмска саобраћајница је Ниш – Приштина, тзв. „Топличка 

магистрала“ која води преко Мерошине, Прокупља, Барлова, Рудара, Раче, Мердара и 

Подујева. У близини Куршумлије одваја се један крак који води преко Куршумлијске 

Бање, Преполца и Подујева. Важан путни правац, најкраћа веза између Шумадије и 

Косова, води преко Појата, Крушевца, Јанкове клисуре, Блаца, Куршумлије итд. Од 

Куршумлије у правцу северозапада један путни правац води преко Жуча, Мерћеза, 

Блажева, Брзећа, до Бруса и даље према Крушевцу односно Александровцу и Јошаничкој 

Бањи. 

Слика 1 - Саобраћајна карта Куршумлије 
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Извор: https://2fda0cb0-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/djavoljavaros92/  

„Од Брзећа се одваја важан путни правац преко Равног Копаника (највећи 

планински туристички центар у Србији), ка Рудници и Рашкој, односно Јошаничкој Бањи 

и укључује се у Ибарску магистралу.“
7
 Од Брзећа се један путни правац одваја преко 

Луковске Бање, Штаве, превоја Цигански гроб ка Лепосавићу и излази на Ибарску 

магистралу. Два последња путна правца мање се користе, с обзиром да су им поједине 

деонице без асфалтне подлоге. 

Важан железнички и магистрални правац Ниш - Прокупље - Куршумлија - Косово 

Поље, пролази долином река Топлице и Косанице. Железница је у прошлости имала 

велики значај у превозу путника и туриста, а данас се нажалост због лоше инфраструктуре 

веома ретко користи. 

2.1.3. Туристички положај 

 

Општина Куршумлија има повољан туристички положај. Управо тај повољан 

положај и добра туристичко-саобраћајна повезаност су најважнији фактори који 

детерминишу позиционираност одређеног простора према другим местима и објектима. 

При томе се морају имати у виду сви расположиви природни и антропогени туристички 

садржаји које куршумлијски крај може да пружи, као и чињеница да преко овог простора 

пролазе значајне саобраћајнице, па га је могуће комплементарно посматрати са 

туристичким мотивима у окружењу.  

Близина емитивних и рецептивних подручја чини туристички положај Куршумлије 

повољним и интересантним. У њеном непосредном окружењу су значајна туристичка 

места: Куршумлијска, Луковска, Пролом бања, a највећи значај међу туристичким 

локалитетима има светски познат и признат природни феномен „Ђавоља Варош“. Близина 

већих градова и саобраћајница које пролазе представљају предност коју је потребно 

искористити. 

 

                                                            
7 Маћејка М., Танасковић Р. (2008). Општина Куршумлија - туристичка монографија и водич, Куршумлија, 

Ниш: Пунта, стр. 9. 

https://2fda0cb0-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/djavoljavaros92/geografski-polozaj/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98%20%D0%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%99%D0%B5%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8.jpg?attachauth=ANoY7cpaw6ealqBkZxC5B23MVzp-uOGFXjkX4m4JK9pcPmsx_wU0URNxdN8hE4cXKpR3JM-nEGqEkY11qklK1oOrsUmDqjTBdtWAvjwGQ3_oXxCXUk2m9XJHmd0zJxdDeD7kTCYmcv2qHByA-AwA8INHu7JwkCTzxpBeY2XydrcNiio5ej8DhKddUQbZgiZFrCYEVITDsgJqRUWHLy0uD4wfwpLv5i9fE8hL9QXKZdaswjoQKdgRYa4Z8karl01oIIDQYKenLGvCEz5bSFqA303A73AdWTOtzh21NS8kXVLlvMN23CEeiOeb7rDDQovgxEFNGL1WoOYG_a1x9Du_PoK8Egt82GaFwx2_qOK2V8MsDga2u6I4BYm1WGMssce0JzkAO91a-T8J4SU1wem0Zk-mbkPO2XvZcT9qUI3HCliAFGGgSwczgTdFxBVucxyqGdZ4VpEPQS7hrtAiv14eDlty9uvGCmlUvw%3D%3D&attredirects=0
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Слика 2 – Туристичка карта општине Куршумлија 

 

Извор: http://www.travel.rs/sr/srbija/gradovi/kursumlija 

 

2.2. Анализа изворних елемената туристичке понуде општине 

Куршумлија 

 

2.2.1. Рељеф 

 

На основу карактеристика рељефа, општина Куршумлија је брдско-планинско 

подручје, са надморском висином од 300 m у Кључу код Доњег Точана до 1073 m на врху 

Пилаговице. Око 85 % територије је брдско – планинско, док је само 15% равничарско. 

„На територији општине Куршумлија, која заузима површину од 952 km
2
, могу се 

према рељефу и физиономији предела издвојити 3 различите целине:“
8
 

1. Најмању и најнижу просторну целину, северно од линије Влахиња Куршумлија 

Грабовница чини југозападни део Топличке котлине, са висином између 300 и 803 m. То је 

                                                            
8 Маћејка М., Танасковић Р. (2008). Општина Куршумлија - туристичка монографија и водич, Куршумлија, 

Ниш: Пунта, стр. 7. 

http://www.travel.rs/sr/srbija/gradovi/kursumlija
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благо заталасан предео испресецан плитким долинама река и потока, који веома подсећа 

на шумадијске пејзаже. 

2. Родопи су старе громадне планине које чине Соколовица (1050 m) и Радан у 

ширем смислу, што се изједначује са појмом Лецки андензитски масив. Планину Радан 

чине мање планине: Проломска, Мејанска, Равна, Мајдан, Кравар, Маја брајина, Голак и 

највиша Ђак планина, чија висина достиже 1370 m на Соколовом вису. У блиској 

геолошкој прошлости (олигоцен) прекривене су великим количинама магматске масе. 

Терен је касније, деловањем спољашњих сила (речна ерозија, денудација), знатно снижен 

и преображен. У пејзажу доминирају типичне купе угашених вулкана (Соколов вис, 

Иванова кула, Трпеска главица), окружене шумом и феномен Ђавоља варош. 

3. Пространством и висином истиче се млађа веначна планина Копаоник са својом 

подгорином, чији пејзажи имају многе алпске елементе. Копаоник је до недавно сврставан 

у Родопиде јер је стваран током свих геолошких доба. Топличка подгорина Копаоника је 

систем који чине два главна и неколико мањих огранака Копаоника, бројне дубоке долине 

и мање котлине у сливу Горње Топлице. Североисточни огранак Копаоника је краћи, 

нижи (Црна чука сагоњевска 1196 m) и одваја Топличку од Расинске подгорине. 

Југоисточни огранак Копаоника је знатно дужи, виши и међа је према Лапској подгорини 

Копаоника. На њему се нижу многи врхови Копривница 1636 m, Пилатовица, Тумба 1488 

m, Мадљика 1318 m, итд. У унутрашњости се истичу Треска 1439 m, Ћелавица 1257 m, 

Игришко брдо 1106 m итд. 
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Слика 3 – Планина Копаоник 

 

Извор: https://nacionalniparkovi12.wordpress.com/2017/05/07/kopaonik/ 

Планински предели су испресецани густом мрежом долина река и потока, међу 

којима се издвајају долина Топлице, Луковске реке, Бањске и Косанице. У њима су многа 

ерозивна и котлинска проширења. У мањим котлинама су смештена највећа насеља: 

Куршумлија, Рача и три бање (Луковска, Пролом и Куршумлијска). 

Међу природним лепотама Радан планине посебно се мора издвојити Ђавоља 

Варош, која представља јединствени феномен у свету. Ђавоља варош представља 

Споменик природе, који се налази на југу Србије, у атару села Ђаке, 30 km југоисточно од 

Куршумлије. Овај споменик природе чине две реткости: земљане фигуре као специфични 

облици у рељефу и два изузетно ретка извора екстремно киселе воде. Земљане фигуре се 

налазе у долини Жутог потока, између Паклене и Ђавоље јаруге.  

„Земљане фигуре (202), саграђене су од лапорца, глине, крупнозрног пешчара и 

незаобљених андензитских комада, различитог облика и димензија, висине од 2-15 m, 

ширине 0,5 - 3 m, са каменим капама на врху, које их штите од разарања, резултат су 

специфичног ерозивног процеса који траје вековима: образују се, расту, мењају, скраћују, 

нестају и поново стварају. Ови облици рељефа настали су деловањем кишнице на 

https://nacionalniparkovi12.wordpress.com/2017/05/07/kopaonik/
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некадашњу топографску површину, коју чини веома растресит, али чврст материјал. 

Спирањем песка и шљунка испод мањих или већих камених блокова остају фигуре у 

облику кула или пирамида, природно обложене кором од гвожђевитог, лимонитног 

цемента. Ипак, спољашње силе (киша, снег, лед, ветар) временом нагризају ''куле'' и руше 

их, на једној страни, док се услед спирања тла стварају нове, на другој страни. Тако се 

земљани стубови ''померају'', увлачећи се све дубље у унутрашњост планинске косе.“
9
 

Пошто локално становништво није знало да објасни настанак фигура, испричане су бројне 

легенде, које се и дан данас препричавају туристима.  

Слика 4 – Ђавоља Варош 

.  

Извор: http://adrianahalas.blogspot.com/2013/08/avolja-varos.html 

На основу прелога министарства, Влада Републике Србије је 15.03.1995. године 

донела Уредбу о заштити Споменика природе Ђавоља Варош. Овом Уредбом, Ђавоља 

Варош је проглашена за природно добро од изузетног значаја. Стављена је у прву 

категорију заштите, где је укупно заштићено 67 ha. 

                                                            
9 Маћејка М., Танасковић Р. (2008). Општина Куршумлија - туристичка монографија и водич, Куршумлија, 

Ниш: Пунта, стр. 49. 

http://adrianahalas.blogspot.com/2013/08/avolja-varos.html
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Ђавоља варош била је српски кандидат за седам светских чуда природе. Иако је од 

почетка била на првом месту у категорији пећина, формација стена и долина није успела 

да се пласира у финале и заузела 77. место. У последњих годину дана знатно је присуство 

како домаћих тако  и  старних  туриста. Завод  за  заштиту природе  Србије је  овај  

феномен доделио  на  старање  предузећу  АД  “ПЛАНИНКА” које  је  изградњом  

потребне инфраструктуре и  маркетиншким  акцијама  успела да  од  Ђавоље  вароши  

створи  не  само атрактивну туристичку дестинацију, већ и препознатљив бренд. 

 

2.2.2. Клима 

 

Клима на подручју општине Куршумлија у основи је умерено континентална, са 

топлим летима и хладним зимама, јесени су топлије од пролећа. У Куршумлијском крају 

од најниже (доње Точане 300 m) до највише (Пилатовац 1703 m) тачке, могу се издвојити 

три климатске зоне: 

- Од 300 – 600 m надморске висине је зона умереноконтиненталне климе. Лета су 

топла, зиме хладне и снеговите, близина планина појачава струјање ваздуха, који посебно 

освежава лета и има велики утицај на Рударе, Кастрат, Куршумлијску бању, Куршумлију, 

Пепељевац. 

- Од 600 – 1200 m надморске висине је зона субпланинске климе. Одликује је 

подпланинско поднебље. Зиме су дуже и хладније (50-80 дана) а лета су краћа  (око 60 

дана) и са пријатном свежином. Овај климат је погодан за опоравак организма, нарочито у 

Пролом бањи, Луковској бањи. 

- Преко 1200 m надморске висине заступљена је планинскаклима, односно 

планински климат. Захвата подручје око Луковске бање и одликује се дугим, хладним и 

снежним зимама и кратким летима. 

„У односу на остале општине Топличког краја, Куршумлија има нешто нижу 

температуру јер се налази под климатским утицајем Копаоника, али је и на већој 

надморској висини. Најтоплији месец је јули а најхладнији јануар. Летња температура 
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ублажава утицај субпланинске климе а у зимском периоду температуре су нешто веће 

услед температурних инверзија.“
10

 

Специфичност рељефа изазива многобројна дневна и периодична одступања 

стварајући микроклиму одређеног простора. Луковска бања која се налази на 671 m 

надморске висине, има умерено континенталну климу са умерено хладним зимама и 

умерено топлим летима, где су јесени топлије и ведрије од пролећа.   

Од свих климатских елемената највећи утицај на туристичка кретања има 

температура ваздуха. Она више него било који други фактор детерминише дужину и 

квалитет летње и зимске туристичке сезоне.  

Табела 2 - Средње месечне и годишње температуре ваздуха за период од 1931. до 

2011. године 

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

Амп

л. 

Куршумлија  

(378 над.в.) 
-0,8 0,7 5,6 10,4 15,0 17,8 20,3 19,8 15,7 10,8 5,3 2,7 10,3 21,1 

Куршумлијска 

бања (442 над.в.) 
-0,1 0,5 4,3 9,9 14,4 17,8 20,0 19,5 15,6 10,4 6,0 1,4 9,9 21,0 

Пролом бања 

(598 над.в.) 

2,1 -0,1 4,1 9,3 14,0 16,9 19,8 19,4 15,7 10,2 5,5 0,4 9,0 21,9 

Луковска бања 

(681 над.в.) 

-2,4 -0,7 3,1 8,3 13,2 16,7 18,8 18,3 14,6 9,5 4,8 0,1 8,7 21,2 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

Из претходне табеле се може закључити да је у периоду од 1931. до 2011. године у 

куршумлијском крају најтоплији месец јул (20,3°С) у самом граду на надморској висини 

од 378. Најхладнији месец је јануар у Луковској бањи (-2,4°С), што је и разумљиво јер се 

сама бања налази на 681 метара надморске висине. Када је у питању годишња 

температура, највиша је у самом граду 10,3°С. 

                                                            
10 Станојевић, М. (1996). Топличка котлина и њен јужни обод, туристичко-географска проучавања, 

економика Ниш. 
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Апсолутне максималне летње и минималне зимске температуре ваздуха појединих 

месеци су веома велике. У летњим месецима температура је доста висока изнад 40°С, а у 

зимском веома ниска испод (-20°С). 

„Облачност у Куршумлији највећа је у децембру и јануару, а најмања у јулу и 

августу. Посматрајући кретање облачности 2011. године, по годишњим добима запажа се 

да се облачност смањује идући од зиме према лету, да би се затим опет повећала према 

јесени (зима 68%, пролеће 56%, лето 36%, јесен 49%).“
11

 

„Куршумлијски крај са 5,3 десетине средње годишње облачности има мању 

облачност од Златибора (6,1) и Врњачке Бање (5,4). Трајање сунчевог сјаја првенствено 

утиче на мобилност туриста и даје једно од основних обележја туристичкој вредности 

климе.“
12

 

„Куршумлија има инсолацију годишње 1908 часа или дневно од 5,2 , односно мању 

инсолацију од Ниша (2076), Златибора (1943) и Врњачке Бање (2003 часа).“
13

 

Слика 5 - Ружа ветрова Куршумлијe у периоду од  1961. до 2011. године 

 

Извор: 

https://www.meteoblue.com/sr/products/historyplus/windrose/ni%c5%a1_%d0%a1%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1

%98%d0%b0_787657 

 

                                                            
11 Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 
12 Вукоичић Д. (2009). Бањски туризам у функцији развоја општине Куршумлија, Српско географско 

друштво, Београд. 
13 Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

https://www.meteoblue.com/sr/products/historyplus/windrose/ni%c5%a1_%d0%a1%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b0_787657
https://www.meteoblue.com/sr/products/historyplus/windrose/ni%c5%a1_%d0%a1%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b0_787657
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„У Куршумлији најчешће дува ветар из југозападног правца 310°/00, затим са 

севера 171°/00 и североистока 162°/00. Из југозападног правца дува скоро преко целе 

године, има уједначен правац и брзину, лети доноси освежење, а у јесен влагу. Северни 

ветар има већу честину од јануара и марта и доноси суво и хладно време. Североисточни 

ветар има већу честину од новембра до фебруара. Најмању честину јављања имају западни 

15°/00 и источни ветар 26°/00. Честина тишина износи 102°/00.“
14

 Општину одликују у 

просеку јачи ветрови. Највећу јачину има јужни (2,7 бофора), југозападни (2,5) и северни 

(2,4), док најмању јачину има западни ветар (1,5). За овај крај карактеристични су ветрови 

са полудневним периодом у које спадају долински и горски ветар. 

„Куршумлијски крај има релативно мању количину падавина на простору Србије, 

добија свега 770 mm талога у току године. Количина падавина је већа у односу на Ниш 

(555 mm), мања у односу на Врњачку Бању (804 mm) и Златибор (918 mm).“
15

 

 

2.2.3. Хидрографија 

 

Куршумлија располаже богатим хидрографским потенцијалом за развој туризма. 

Потенцијал чине: река Топлица у горњем току са својим притокама Бањском и 

Косаницом, вештачка акумулација Селова, неколико мањих природних језера у околини 

Пролом Бање, термоминерални извори у Проломској, Луковској и Куршумлијској Бањи, 

"Ђавоља вода", "Ђавоље Врело", Црвена вода и велики број извора и издана у планинским 

пределима овог краја. 

  

                                                            
14 Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 
15 Ракићевић, Т. (1995). Физичко-географске особине слива Косанице, Зборник радова Географског завода, 

Београд. 
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Слика 6 - Хидрографија општине Куршумлија 

 

Извор: https://kursumlijaaa.wordpress.com/hidrografija/ 

„Терен општине Куршумлије је пртежно изграђен од вододрживих стена па је 

отицање воде површинско. Све воде се сливају у Топлицу, која је од изворишта своје леве 

саставнице Ђерекаруше, испод Панчићевог врха на Копаонику (на око 1840 m н.в.), па до 

ушћа у Јужну Мораву код Дољевца, дугачка 131 km.“
16

 У Куршумлији, воде Топлице су 

веома загађене, чести су помори риба, док је купање опасно по здравље. 

На територији општине Куршумлија природна језера су мала, нека лети пресуше и 

готово су непозната. У околини Пролом бање су Радојичино језеро у близини Пупавичких 

ливада, језеро испод Соколовог крша, безимено језеро на Соколовици, Бачијско, 

Проломско, као и Игришко.  

Топле и минералне воде у околини Куршумлије су бројне, разноврсне и богате. На 

том простору су познате Куршумлијска, Пролом и Луковска бања и други, мање познати 

извори. 

                                                            
16 Маћејка М., Танасковић Р. (2008). Општина Куршумлија - туристичка монографија и водич, Куршумлија, 

Ниш: Пунта, стр. 16 

https://kursumlijaaa.wordpress.com/hidrografija/
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„Куршумлијска бања – Налази се на југу Србије у котлинском проширењу долине 

реке Бањске, на 442 m н.в., 11 km југозападно од Куршумлије. Бањску котлину окружују 

са свих страна добро пошумљене планинске косе и висови до 900 m висине. 

Куршумлијска бања има више врста лековитих вода које се сврставају у ред 

најатрактивнијих у Европи (сумпоровите, угљено киселе, алкалне и гвожђевите). 

Температуре су 14 - 68
о
C. Са најумеренијом климом од свих бања у Србији, 

Куршумлијска бања уз околни природни амбијент који сачињавају шуме, атрактивне 

долине речица и потока са чистом водом, као и чист ваздух, представља и лечилиште и 

рекреативни центар.“
17

 

Куршумлијска бања је бања са најславнијом прошлошћу, позната по лековитој 

минералној води, али и по минералном блату. Састоји се од Доње бање и Горње бање. 

Термални извори бање су се користили од давнина, о чему сведоче трагови из римског 

доба. Куршумлијска бања располаже са пет топлих и минералних извора. Према подацима 

Института за хидрологију, бања лечи болести локомоторног апарата и гинеколошка и 

неуролошка обољења. Лечење у бањи се обавља купањем, пијењем воде и облагањем 

минералним блатом. Водећи туристички и балнеолошки утицај на развој туризма у бањи 

имао је хотел „Жубор“, који је нажалост 2005. године престао са радом због економске 

кризе. 

„Пролом бања – Налази се на југу Србије, на крајњем југоистоку општине 

Куршумлија, на јужним падинама Соколовице, на 550 до 668 m н.в., 23 km југоисточно од 

Куршумлије. Лековите воде Пролом бање припадају врло ретким водам високих 

балнеолошких вредности, које пружају могућности за веома широке индикације. То су 

азотне, средње алкалне (pH 8,4), ниско минерализоване (337-441mg/l), натријум 

хидрокарбонатне, силицијумске хипотерме. Клима Пролом Бање је умерено континетална 

са особинама субалпске, па делује повољно на људски организам.“
18

 

Пролом бања је познато бањско и климатско лечилиште. Главни извор је дуго 

представљао природни базен, пречника 1 m и дубине 0,6 m. Услед све веће потражње за 

                                                            
17 Вукоичић, Д. (2009). Бањски туризам у функцији развоја општине Куршумлија, Српско географско 

друштво, Београд, стр. 143. 
18 Вукоичић, Д. (2009). Бањски туризам у функцији развоја општине Куршумлија, Српско географско 

друштво, Београд, стр. 25. 
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лековитом Пролом водом, 1986. године урађена је бушотина до 200 m дубине, којом је 

добијена вода са температуром од 30 
о
C, уз издашност од око 10l/s.  

На основу анализа Института за рехабилитацију у Београду, Пролом бања са 

својом лековитом Пролом водом лечи болести бубрега и мокраћних путева, органа за 

варење, болести коже, запаљенски реуматизам у смиреној фази и дегенеративни 

реуматизам, болести дијабетеса и периферних крвних судова. Поред лековите воде, у 

бањи постоји и лековито Пролом блато. Оно се меша са лековитм Пролом водом, 

представљајући снажно терапијско средство које помаже у лечењу кожних болести, а 

апсорпцијом кроз кожу и цео организам. Главни смештајни капацитет у Пролом бањи 

представља хотел „Радан“. 

Слика 7 – Пролом бања 

 

Извор: https://kameromkrozsrbiju.rs/gallery-items/prolom-banja-3/ 

„Луковска бања – Налази се на југу Србије у Топличкој подгорини Копаоника, у 

западном делу општине Куршумлија, на 681 m н.в., окружена висовима од преко 1000 m 

н.в. Удаљена је од Куршумлије 36 km. Позната је по највећем броју извора (37) и огромној 

количини од преко 100 l/s врелих (до 65
о
C) минералних вода. То је највиша бања у Србији 

(681 m н.в. центар бање), па је истовремено и ваздушна бања. Луковску бању одликује 

https://kameromkrozsrbiju.rs/gallery-items/prolom-banja-3/
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умерено континентално поднебље, шумски тип средњих висина, нешто ублажено дејство 

локалних фактора, па је погодно за опоравак и јачање организма.“
19

 

Бања представља бањско и климатско лечилиште и уједно је и једна од највиших 

бања у Србији. Луковске топле и минералне воде појављују се у разбијеном изворишту, у 

уској зони на дужини од 400 m. Познате су по највећем броју топлих извора у Србији (37), 

чија је количина толико велика да подиже температуру у реци за 1,5 
о
C. Издвајају се две 

групе извора: западна (Горња бања) са 20 природних извора и две бушотине, и источна 

(Доња бања) са 13 природних извора и две бушотине. 

На основу испитивања Института за хидрогеологију, као и препоруке Института за 

балнеологију Медицинског факултета у Београду, воде Луковске бање лече дегенеративни 

и запаљенски реуматизам, гихт, остеопорозу, стања након прелома костију и хирушких 

интервенција на коштано-зглобном систему и гинеколошка обољења. У Луковској бањи 

хотел „Копаоник“ и хотел „Јелак“ имају водећу улогу у погледу смештаја туриста. 

Воде ових бања према температури сврставају се: 

- Пролом бања са температуром од 25,5 
о
C до 33,8 

о
C – припада групи 

хипотермалних вода; 

- Куршумлијска бања са температуром од 33 
о
C до 64 

о
C – припада 

хомотермалној и хипертермалној групи; 

- Луковска бања са температуром од 20 
о
C до 68 

о
C припада свим групама. 

  

                                                            
19 Костић, А., Глигоријевић, Р., Танасковић, Р. (2009). Луковска бања и околина, МЗ Луково, Куршумлија, 

стр. 49. 
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Слика 8 - Панорама Луковске бање 

 

Извор: https://www.biznisgroup.com/Turizam/smestaj-lazic-lukovska-banja/ 

Поред бања, треба споменути и два извора високе минерализације која се налазе у 

Ђавољој вароши недалеко од Пролом бање. Једна је Ђавоља вода, хладан и екстремно 

кисели извор (pH 1.5) са високом минерализацијом (15 g/l воде), и Црвено врело (pH 3.5), 

са нижом минерализацијом (4.372 mg/l воде). Овакве воде су врло ретке у свету и користе 

се у бањском лечењу, јер их народ сматра изузетно лековитом, али научници упозоравају 

да воду са извора Ђавоља вода не треба пити, јер није довољно испитана. 

 

2.2.4. Биљни и животињски свет 

 

„За вегетациони покривач општине карактеристична је значајна заступљеност 

шуме (око 56%) па представљају и туристички ресурс, у чијој структури доминирају 

храст, сладун и цер, граб и леска. Шуме пружају могућности за ловни, спортско-

рекреативни (пешачење, трчање), зелени туризам (излете, логоровање) и одмор у природи 

(шетње, уживање у природним лепотама).“
20

 

                                                            
20 Маћејка М., Танасковић Р. (2008). Општина Куршумлија - туристичка монографија и водич, Куршумлија, 

Ниш: Пунта, стр. 16. 

https://www.biznisgroup.com/Turizam/smestaj-lazic-lukovska-banja/


 

28 

 

Шуме покривају 52400 hа општине Куршумлија. Већи део шумских површина је у 

државном власништву (57%) и њима упраља Јавно предузеће ''Србија шуме'', односно 

Шумско газдинство ''Топлица'', чије је седиште у Куршумлији. Преовлађују листопадне 

шуме храста сладуна и цера, шуме храста китњака и граба, брдске и планинске шуме 

букве, шуме букве и јеле и шуме букве и смрче изнад 1500 m. Шуме белог бора срећу се 

само на Пилатовици и Копривници. Поред реке расту врба, топола и јова. Особита је 

хигијенска и естетска улога малих засада борова у Луковској и Куршумлијској Бањи, што 

је од важности за квалитет ваздуха и стварање ваздушне бање.  

Последњих деценија присутан је процес где се оранице претварају у ливаде и шире 

се шуме на рачун воћњака, ливада и пашњака. Посебно богатство представља дивље воће 

од кога се прави квалитетна ракија, јабуково сирће, сок, слатко, итд. Велики комплекси 

ливада богати су разноврсним лековитим биљем, а веома уносно занимање становника 

постало је сакупљање гљива. 

Читав крај је богат и разноврсном фауном. Како је заступљена бројна дивљач, где 

између осталог треба поменути дивљу свињу, зеца, срндаћа, медведа, лисицу и вука, па 

самим тим има услова за ловни туризам. Заступљене су и бројне птичије врсте. Заштићене 

врсте дивљачи су срна, јелен, муфлон, веверица, фазан, барска кокица, јазавац, врабац, а 

трајно заштићене врсте дивљачи су видра, ласица, сова, соко, орао, дивља гуска, итд. 

 

2.3. Анализа изведених елемената туристичке понуде општине 

Куршумлија 

 

2.3.1. Културно-историјски споменици 

 

Туристичка понуда Куршумлије поред природних вредности, обогаћена је 

споменицима из своје богате историјске прошлости. Културно-историјски споменици 

допуњују природне потенцијале, чиме овај простор постаје атрактивнији за посетиоце. 

Туристи који долазе у Куршумлију могу да посете центар града као особиту амбијенталну 

целину, као и најважније споменике културе и спомен обележја. 



 

29 

 

Најважнији споменици културе у Куршумлији су два некадашња манастира, Св. 

Николе и Св. Богородице. Поред њих, у граду се налази црква Св. Тројице и још неколико 

споменика.  

Манастир Св. Николе налази се у Куршумлији, на узвишењу изнад ушћа реке 

Бањске у Топлицу. Саградио га је Стефан Немања у периоду између 1165 – 1168. године. 

Један је од најстаријих споменика монументалне средњовековне архитектуре код Срба, и 

представља прототип низа споменика рашке епохе. Манастирски комлекс одржаван је у 

целости све до 1690. године, када је почело његово рушење, након чега је остао централни 

део црквеног здања са оштећеним кубетом и једном кулом. Радови на откопавању, 

заштити и уређењу споменика вршени су са прекидима у периоду од 1948. до 2003. 

године. Данас је црквени део скоро у потпуности реконструисан, док за остале 

манастирске просторије тек предстоје радови. У близини црквеног дела налазе се 

рушевине просторија неопходних за монашки живот. На североисточној страни, сазидан је 

нов конак у модерном стилу грађевинарства. Манастир слави пренос моштију Св. Николе 

(22. Мај), као и Никољдан (19. Децембар). Овај споменик је под заштитом као непокретно 

добро од изузетног значаја. 

Слика 9 - Манастир Св. Николе 
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Извор: http://www.panacomp.net/manastir-svetog-nikole-kursumlija/ 

„Манастир Свете Богородице у Kуршумлији је из 1159. године, и налази се код 

ушћа Kосанице у Топлицу, у непосредној близини манастира Светог Николе. Као женски 

манастир, подигла га је Kраљица Ана Дондоло, жена Стефана Немање. Између 1158. и 

1162. године је изграђен зид са три полукружно засведена пролаза на почетку олтарског 

простора и надзидани су горњи делови наоса. Прошлост овог значајног споменика културе 

није довољно позната. Претпоставља се да је у Богородичином манастиру у Kуршумлији 

боравила Мара, ћерка деспота Ђурђа Бранковића, после повратка у Србију. У турским 

освајањима Србије је 1454. године страдала Топлица, као вероватно и Богородична црква, 

када су спаљени конаци. Kрајем XVII века је Богородичин манастир био активан, што 

значи да црква није била потпуно разорена. Богородична црква у Kуршумлији је запустела 

крајем XVII века и до данас је сачувана у рушевинама.“
21

 

Приликом ископавања и археолошких истраживања у близини цркве, пронађени су 

разни предмети: копче, прстенови, минћуше са гроздом или јагодама, претпоставља се да 

им старост датира још из IX века, што указује да се код цркве одвијао јак културни 

живот.
22

 Манастир је увршћен у споменике културе од изузетног значаја од 1979. године. 

Данас, манастир Пресвете Богородице је рушевина, која „оживи“ сваке године на 

дан празника Велики Петак. Управо због традиционалног обележавања тог празника, 

мештани су манастир назвали „Петковача“. 

  

                                                            
21 http://www.panacomp.net/manastir-svetog-nikole-kursumlija/ 
22 Миљковић Д. (1998). Распеће вечности, Црквена општина Куршумлија, Ниш. 

http://www.panacomp.net/manastir-svetog-nikole-kursumlija/
http://www.panacomp.net/manastir-svetog-nikole-kursumlija/
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Слика 10 - Манастир Св. Богородице, сачувани остаци 

 

Извор: https://putevimapravoslavlja.info/manastir-presvete-bogorodice-petkovaca/ 

Црква Св. Тројице изграђена је 1902. године. По својој архитектури припада 

моравској школи, са основом уписаног крста. Дужина ове цркве са олтаром је 21 m, 

ширина 7 m и висина 12 m. Црква је осликана 2000. године, док је иконостас у дуборезу 

урађен 2002. године. У цркви се налази старо јеванђеље, које је пренето из манастира Св. 

Николе. Икона Мајке Божије, једна је од најстаријих, највероватније из XVIII века, рађена 

на гипсаној подлози. У дворишту цркве се налази спомен чесма и парохијски дом. Године 

1938. сазидана је звонара, а са леве стране до ње сазидан је парохијски дом. 

Најстарији део града представља центар Куршумлије са градским парком. У граду 

се налазе и следећи културно-историјски споменици:  

o Спомен-Костурница - У знак сећања на жртве фашистичког терора од 

1941. до 1945. године, подигнута је спомен – Костурница са именима 145 

палих бораца. 

o Споменик Дринке Павловић - просветни радник погинула у борби 

против фашизма у Другом светском рату. Године 1951. је проглашена  

народним херојем. 

https://putevimapravoslavlja.info/manastir-presvete-bogorodice-petkovaca/
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У околини града од културно-историјских споменика истичу се: 

- Црква Св. Врача – налази се на неких 2 km од Куршумлије у селу Горња 

Микуљана, на благој падини овог села. Према предању Свети Сава је обележио место за 

зидање цркве тако што је побио један троугласти камен.  

- Црква Лазарица -  једна је од осам средњевековних цркава у Србији у 

потпуности изграђена у дрвету. Предање каже да је црква раније била црквиште, пре него 

што је на ово свето место свратио Цар Лазар са својом војском да се причести пред 

Косовску битку. Оно што је права туристичка атракција јесу и увијена стабла шљива код 

саме цркве. По легенди тај део српске војске који је пошао у бој причестио се у овој цркви. 

- Црква Св. Петке – налази се на самом улазу у Пролом бању. Народ верује да 

црква Свете Петке чува и штити путнике немернике, а мештани кажу да се неретко и 

данас дешавају чудотворна излечења. Црква је отворена за посетиоце, а већина гостију 

Пролом бање доживљава је као саставни део терапије, јер боравак у њеној близини, како 

тврде, изузетно благотворно делује на нерве и болести главе. 

- Црква Св. Мине – налази се у Штави код Луковске бање. Изграђена је у XIV 

веку. У народу је позната као Мрксина црква. Највећу културну и туристичку вредност 

ове цркве управо представља релативно добро очувано сликарство. Као културно добро од 

великог значаја црква је стављена под заштиту државе 1949. године. Штавска црква је 

занимљива за уметнике и туристе. 

- Црква Св. Ђорђа - је изграђена код Ненадовог Камена, на 975 m надморске 

висине, изнад центра Луковске бање. Положај новог храма, изузетно је атрактиван па 

представља изванредан видиковац у односу на бању и ближу околину. 

 

2.3.2. Археолошка налазишта 

Од археолошких налазишта, треба споменути Плочник и "Јеринини Градови". У 

Плочнику је откривено насеље из III миленијума п.н.е. Плочник је археолошки локалитет 

винчанске културе у истоименом селу, крај обале реке Топлице, недалеко од Куршумлије. 
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Археолошко налазиште је заузимало површину од 120 ha. У склопу налазишта Плочник је 

пронађено доста керамичких посуда, али и предмета и оруђа израђених од камена и бакра. 

Неолитско насеље је случајно открио 1927. године Миодраг Грбић, тадашњи кустос 

Народног Музеја у Београду. 

Слика 11 - Пронађени предмети у археолошком налазишту Плочник 

 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Плочник_(археолошки_локалитет) 

Археолошко налазите – "Јеринини Градови". Тим археолога је на делу од 

Куршумлије до Луковске бање открио пет великих рановизантијских градова, који се 

налазе у кругу од 20 km. Они су евидентирали 140 локалитета из различитих временских 

епоха. "Јеринин град" је назив који је српски народ давао старим грађевинама и 

рушевинама непознатог порекла повезујући их са легендом о проклетој Јерини. Највећи 

број локалитета припада средњем веку, а мањи број су антички и праисторијски 

локалитети.  
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Слика 12 - Рановизантијски град – тврђава 

 

Извор: http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/2540340/u-kursumliji-otkriveni-ostaci-

pet-jerininih-gradova.html 

Од Куршумлијских кула, истиче се Бранкова кула, Марина кула и Иван кула. 

Бранкова кула представља зид састављен од камених редова око 100 m дужине и 10 m 

висине, која се налази на брду у селу Рударе. Марина кула се налази на узвишењу изнад 

ушћа реке Косанице у Топлицу. Подигла ју је султанија Мара Бранковић у XV веку, по 

којој је кула и добила име. Иван кула се налази на западним падинама Равне планине, 33 

km југоисточно од Куршумлије. Саграђена је на врху вулканске купе.  

  

http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/2540340/u-kursumliji-otkriveni-ostaci-pet-jerininih-gradova.html
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/2540340/u-kursumliji-otkriveni-ostaci-pet-jerininih-gradova.html
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2.3.2. Манифестације 

 

„Од манифестација у Куршумлији се одржавају:“
23

 

- „Дани Куршумлије“ – одржава се традиционално сваке године, августа месеца. 

Поред богатог културнo-забавног програма, обухвата и такмичење певача аматера „Први 

глас Куршумлије“; 

- Међународна фото колонија „Ђавоље Вароши“ – манифестација је основана 1977. 

године, као прва међународна колонија уметничке фотографије у тадашњој СФРЈ. 

- Ликовна колонија „Беле цркве“ – манифестација је основана 1996. године од 

стране Туристичке организације Куршумлија у Пролом Бањи. Сваке године 

манифестација окупља познате академске сликаре из целе земље.  

- „Хајка на вука“ -  традиционално се одржава сваке године у фебруару уз учешће 

350-500 ловаца из целе земље.  

- „Мис Пролом Бање“ – одржава се у јулу и августу у хотелу „Радан“. 

- „Видовдански дани Пролом Бање“ – организује се сваке године код цркве 

Лазарице у Пролом Бањи, на Видовдан 28. јуна. 

- Привредно-туристичка манифестација – „Малинијада“ – одржава се јула месеца у 

селу Жуч. Манифестација је едукативног, такмичарског и забавног карактера, где су 

изложене малине, јагоде и други производи од воћа... 

 

2.4. Анализа смештајних капацитета 

 

У туризму општине Куршумлија доминирају три бањска места (Куршумлијска, 

Луковска и Пролом бања) у којима се налази 99% смештајних капацитета (лежаја) и 

реализује више од 99% укупног туристичког промета (ноћења).  На територији општине 

                                                            
23 https://tokursumlija.rs/manifestacioni-turizam/ https://tokursumlija.rs/manifestacioni-turizam/ 

https://tokursumlija.rs/manifestacioni-turizam/
https://tokursumlija.rs/manifestacioni-turizam/


 

36 

 

Куршумлија у дужем периоду егзистира само једно специјализовано туристичко – 

угоститељско предузеће „Планинка“. Предузеће је носилац привредног и туристичког 

развоја Топличког краја.   

Од свог оснивања 1964. године туристичко предузеће „Планинка“ из Куршумлије 

константно се представља низом акција на развијању туризма у Топличком крају. У првим 

деценијама улагана су знатна средства у туристичке капацитете Пролом бање, Луковске 

бање, Куршумлијске бање, до 1984. године и Рудара.“
24

 

„А.Д. „Планинка“ у Пролом бањи поседује 5,06 ha земљишта и право на 

експлоатацију извора термалних вода са две економске јединице: Природно лечилиште 

„Пролом бања“, које у свом саставу има хотел „Радан“ са два депаданса, објекте за 

рекреацију и рехабилитацију, малопродајни објекат, погон за производњу „Пролом пива“ 

капацитета 180.000 литара годишње (за сопствене потребе) и фабрику за производњу и 

пуњење „Пролом воде“ која тренутно располаже са капацитетом од 50.000.000 јединица 

годишње.“
25

 

 „Планинка“ је у Луковској бањи 1999. године подигла хотел „Копаоник“ са 52 собе 

и 120 лежаја, а 2003. године преуређен је део фабрике тепиха у депаданс „Младост“ са 21 

собом и 80 лежаја. Од средине 2008. године „Младост“ са дограђеним и модернизованим 

делом се назива хотел „Јелак“ са 81 собом и 208 лежаја. У бањи изнад виса Ненадов Камен 

„Планинка“ је била ктитор у цркви Светог Георгија 2003. године. 

Од осталих смештајних објеката ван бања треба издвојити мотел „Стара Врба“.  

Мотел „Стара врба“  се налази поред магистралног пута Ниш – Приштина. У свом 

саставу има 50 лежајева у двокреветним собама и два апартмана, две сале са укупно 120 

места, терасом са 60 места и етно баштом са 70 места. Локација мотела је погодна за 

организовање разних свечаности јер се мотел налази у потпуној тишини и на чистом 

ваздуху. 

                                                            
24 Бојовић Г. (2012). Копаоник и бање у подгорини - туристичка монографија, Српско географско друштво, 

Београд, стр. 203. 
25 Маћејка М., Танасковић Р. (2008). Општина Куршумлија - туристичка монографија и водич, Куршумлија, 

Ниш: Пунта, стр. 54. 
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2.5. Карактеристике туристичког промета 

 

Прва туристичка кретања у општини Куршумлија, јављају се у првој половини XX 

века. У овом периоду забележене су посете туриста бањама овог краја. Међутим, 

савремени развој туризма у овом крају почиње тек изградњом савремених бањско-

угоститељских капацитета и инфраструктуре. У периоду од 1964-1990. године развој 

туризма је каратерисао раст броја долазака гостију и њихових ноћења. 

Табела 3 – Кретање броја туриста и ноћења у општини Куршумлија у периоду од 

1980. до 2017. године 

Година Укупан број 

туриста 

Укупан број 

ноћења 

1980 10.771 54.837 

1985 22.193 183.968 

1990 28.287 241.172 

1995 21.079 165.783 

2000 16.639 129.882 

2005 20.800 152.239 

2010 22.867 118.072 

2011 28.521 141.770 

2012 27071 150.533 

2013 24.208 136.303 

2017 29.950 176.812 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија 

У претходној табели приказан је укупан број туриста и ноћења у општини 

Куршумлија у периоду од 1980. до 2017. године. Највећи број туриста забележен је 2017. 

године (29.950), а највећи број ноћења 1990. године (241.172). Генерално гледано, од 1980. 

године до 2017. године запажа се константан раст броја туриста из године у годину. 

Укупан број туриста према попису из 2017. године у Пролом Бањи износио је 

15.862. (домаћи 12.742, страни 3.120). Укупан број ноћења туриста исте године износио је 

укупно 87.378 туриста, од тога домаћи туристи 77.509, страни 9.869. Просечан број 
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ноћења домаћих туриста износио је 6,1 дан, док је просечан број ноћења страних туриста 

био знатно мањи и износио је 3,2 дана.  

Укупан број туриста према попису из 2017. године у Луковској Бањи износио је 

13.808. (домаћи 12.042, страни 1.766). Укупан број ноћења туриста исте године износио је 

укупно 89.138 туриста, од тога домаћи туристи 82.690, странии 6.448. Просечан број 

ноћења домаћих туриста износио је 6,9 дана, док је просечан број ноћења страних туриста 

био знатно мањи и износио је 3,7 дана. 

Просечна дужина боравка у општини Куршумлија је мања из године у годину. 

Опадање дужине боравка је резултат веће мобилности туриста, што је све већи тренд у 

свету, са циљем да се што више види и упозна, са мањим задржавањем у једном месту. 

Задржавање туриста зависи првенствено од платежне могућности, слободног времена 

којим посетиоци располажу, врсте туристичког боравка, као и од разноврсности понуде 

појединих места. Боравак у Куршумлијском крају првенствено је везан за здравствено 

лечилишну функцију Проломске, Куршумлијске и Луковске Бање, као и за транзитну 

улогу Куршумлије. 
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3. ФАКТОРИ ПРИВРЕДНОГ И ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА 

 

3.1. Квантитативна и квалитативна обележја становништва 

 

„Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 

вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој земљи и представљају, у ствари, 

најзначајнији фактор развоја.“ Он је значајан фактор привредног развоја земље и један од 

основних носиоца привредног раста националне економије. Његов вишеструки значај који  

има у привредном развоју произилази из тога што се оно појављује у двојаком виду, 

истовремено и као произвођач и као потрошач. „Произвођач ствара производе и услуге. 

То је у ствари радно способно становништво или просто речено радници. Свака држава 

ради на томе да постигне пуну запосленост или да се број запослених креће око пуне 

запослености, јер ће се тиме повећати производња.“
26

 

Основни развојни ресурс сваке заједнице је становништво. Становништво општине 

Куршумлија је претежно досељеничко, а мањим делом староседелачко (Штава Луково, 

Бабица, Требиње). Први становници Топлице, о којима постоје писани извори, били су 

илирско племе Дардани. Касније су је у IV и III веку п. н. е. населили Келти, који нису 

оставили значајније трагове материјалне културе. 

  

                                                            
26 Цветановић, Ж.С. (2005). Теорија привредног развоја, Економски факултет, Ниш. 
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Табела 4 – Кретање броја становника у општини Куршумлија у периоду од 1948. 

до 2011. године 

Година Укупан број становника 

1948 37.284 

1953 39.772 

1961 36.869 

1971 31.672 

1981 27.629 

1991 23.590 

2002 21.608 

2011 19.213 

Извор: Извор: Републички завод за статистику 

У претходној табели приказано је кретање становништва у општини Куршумлија у 

периоду од 1948. до 2011. године. Према подацима Републичког завода за статстику 2011. 

године у Куршумлији је живело 19.213 становника. У посматраном периоду највећи број 

становника био је 1953. године (39.772), а најмањи 2011. године (19.213). 

Према попису из 2011. године у општини Куршумлија просечна густина 

насељености износи 21 становник на km², тако да она спада у општине врло ретке 

насељености. Највећи број становника општине Куршумлија чине Срби (96%), са веома 

малим учешћем Рома (1,5%), Црногораца (0,5%) и осталих (2%). У граду живи 13.306 

становника, а у селу 5.907 становника. Старосна структура становништва општине 

Куршумлија, све више има карактеристике „регресивног“, тј. старијег становништва. 

Разлог смањења становништва, јесте у смањењу фертилитета и омладинског контигента 

становништва. Сам општински центар бележи пораст становништва, као последицу 

унутрашње миграције из села у град.  
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Табела 5 - Кретање броја домаћинстава у општини Куршумлија у периоду од 1991. 

до 2011. године 

Година 1991 2002 2011 

Број домаћинства 8.392 8.286 7.104 

Извор: Извор: Републички завод за статистику 

У претходној табели приказано је кретање броја домаћинстава у општини 

Куршумлија у периоду од 1991. до 2011. године. Број домаћинстава се у периоду од 1991. 

године у општини константно смањује, уз истовремено смањење броја становника. Ова 

појава се може објаснити масовним исељавањем пре свега младих особа, које формирају 

домаћинство у другим, за њих развијенијим и перспективнијим општинама.  

Графикон 1 – Полна и старосна структура становништва општине Куршумлија према 

попису из 2011. године 

 

 

Извор: Републички завод за статистику 
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Од укупног броја становника у општини Куршумлија према Попису становништва 

2011. године било је 9.862 (51,33%) мушкараца и 9.351 (48,67%) жена, што представља 

однос мушкараца и жена 1.055:1000. Просечна старост становништва била је 42,9 година, 

(мушкараца 41,5 година, а жена 44,4 година). Удео особа старијих од 18 година је 81,8% 

(15.716), код мушкараца 81,0% (7.984), а код жена 82,7% (7.732) 

Кретање становника у општини Куршумлија поред апсолутног смањења, 

карактеришу и три основне детерминанте: 

- Низак наталитет, 

- Повећана стопа морталитета и 

- Миграциони процес. 

 

3.1.1. Природно кретање становништва 

 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника 

на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања 

(наталитет) и умирања (морталитет).  

Природни прираштај представља разлику између броја рођених (наталитет) и броја 

умрлих (морталитет) на одређеном простору у одређеном временском периоду. Према 

томе, природни прираштај је директно условљен наталитетом, односно морталитетом.  

Табела 6 - Кретање стопа наталитета и морталитета у општини Куршумлија у 

периоду од 1963. до 2001. године (‰) 

 1963-1970. 1971-1980. 1981-1990. 1991-2001. 

Наталитет 16.1 13.0 12.2 11.3 

Морталитет 8.2 9.7 13.2 15.6 

Извор: Републички завод за статистику 

У претходној табели приказане су стопе наталитета и морталитета у општини 

Куршумлија у периоду од 1963. до 2001. године. Највиша стопа наталитета забележена је 
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у периоду од 1963-1970. (16.1) године, а најмања у периоду од 1991-2001. године (11.3). 

Најнижа стопа морталитета забележна је у периоду од 1963-1970. године (8.2), а највиша у 

периоду од 1991-2001. године (15.6). Као главни узрок оваквих тенденција у погледу стопе 

морталитета, углавном се узимају биолошки фактори, тј. изразито неповољна старосна 

структура становништва овог подручја. 

Слика 13 - Кретање стопе природног прираштаја од 1963. до 2001. године 

(‰) по општинама Топличког округа 

 

Извор: Републички завод за статистику 

Из претходне слике се може закључити да је општина Куршумлија на почетку 

посматраног периода имала највишу стопу природног прираштај (7.9‰). Негативна стопа 

природног прираштаја на територији ове општине забележена је у међупописном периоду 

од 1981. до 1990. год. када износи -1.0‰. Године 2001. забележена је негативна стопа 

природног прираштаја и то -4,3‰. 

Од 1953. до 1971. године у општини Куршумлија долази до смањења броја 

становника услед масовног исељавања у веће индустријске центре, које је условило 

друштвено-економско стање у општини. У датом периоду природни прираштај је био  

позитиван, па депопулација није драстична. Међутим у периоду од 1971. до 2011. године, 

због константног исељавања младог фертилног становништва јавља се и негативан 

природни прираштај, што доводи до драстичног смањења броја становника. Године 1991. 

број становника је био мањи него 1931. године, да би 2011. године број становника спао на 
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само 19.213 и дан данас има тенденцију опадања. Према подацима из 2010. године 

природни прираштај је износио -10.6‰. 

Процесу депопулације су знатно изложенија сеоска насеља, због масовног 

исељавања фертилног становништва, како у гардска насеља у општини, тако и оближње 

индустријске центре. То је довело до изумирања неких села, док су данас многа на прагу 

изумирања.  

 

3.1.2. Миграције 

 

Поред природног кретања становништва, до раста или пада бројности неке 

популације на одређеном простору утиче и механичко кретање становништва, односно 

миграције. Под појмом миграција подразумева се просторна покретљивост, тј. просторна 

мобилност становништва. Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја 

људског друштва, тако да је пресељавање становништва давнашња појава. Узроци 

кретања становништва су различити (економски, политички, психолошки, здравствени). 

Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 

неразвијених ка развијенијим подручјима. Посматрано у светским размерама миграције 

могу бити условљене и другим факторима (ратови, прогони на верској или националној 

основи, политички разлози и сл.). Миграције могу бити добровољне и принудне, као и 

организоване и стихијске, а и масовне и појединачне. На територији наше земље, 

углавном доминирају миграције условљене економским факторима. 

У пракси честа је појава да становништво са већим степеном школске спреме има 

већу склоност ка пресељавању. С друге стране у савременим условима општег прогреса, а 

с тежњом побољшања свог положаја у миграцијама у великом броју учествује и 

неквалификована радна снага. 

Миграциона кретања у оштини Куршумлија интензивирана су како између два 

светска рата, тако и после Другог светског рата. Разлози за интензивне миграције, 

углавном су условљени економском ситуацијом. За пола века општину је напустило преко 
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18. 000 људи, а неколико планинских села и заселака остало је без становника. Основни 

демографски проблеми су поред ниске стопе наталитеа, пораста стопе морталитета, мале 

густине насељености и миграциони процеси. 

Табела 7 - Аутохтоно и мигрантско становништво у општини Куршумлија у 

периоду од 1961. до 2011. године 

Година 

пописа 

Укупно Аутохтоно Мигрантско 

Укупно % Укупно % 

1961 36.896 26.249 71,1 10.647 28,9 

2002 21.608 12.322 57,0 9.286 43,0 

2011 19.213 11.104 57,8 8.109 42,2 

Извор: Републички завод за статистику: Попис становништва 1961., 2002. и 2011. год.  

У претходној табели приказано је кретање аутохтоног и мигрантског становништва 

у општини Куршумлија у периоду од 1961. до 2011. године, где се повећање обима 

миграционих кретања становништва у датом периоду може пратити из промена 

процентуалног удела аутохтоног и мигрантског становништва. Године 1961. удео 

селидбеног у укупном становништву општине износио је 28,9 %, да би 2011. године 

износио знатно више, 42,2%. Слаб привредни развој утицао је на пораст удела селидбеног 

у укупном становништву. 

Обим миграционих кретања у општини Куршумлија, може се сагледати и кроз 

поделу на локалне (досељени у садашње место становања из другог места исте општине), 

међуопштинске (досељени из других општина Републике Србије), међурепубличке 

(досељени са простора бивше СФРЈ) и миграције из осталих земаља. 
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Табела 8 – Порекло миграната у општини Куршумлија у периоду од 2002. до 2011. 

године 

Година Од рођења 

станује у 

истом 

месту 

Досељено са подручја 

Исте 

општине 

Друге 

општине 

исте 

републике 

Друге 

републике 

покрајине 

Бивших 

република 

СФРЈ 

Осталих 

земаља 

Укупно % број % број % број % број % број % 

2002 12.322 57,0 5.674 61,5 2.302 24,9 889 9,6 300 3,3 67 0,7 

2011 11.104 57,8 4.027 21,0 923 4,8 2.813 14,6 205 1,0 139 0,8 

Извор: Републички завод за статистику, Београд, 2013 

Из претходне табеле се може закључити да највећи број становника општине 

Куршумлија од рођења живи у истом месту. Њихов удео у укупном становништву 2002. 

године износио је 57,0 %, а 2011. године 57,8 %. На нивоу општине највећи удео 

миграната досељених са подручја исте општине био је 2002. године (61,5 %), док је 2011. 

године износио свега 21,0 %. Процентуално учешће досељеника из других републичких 

покрајина, других општина исте републике, бивших република СФРЈ-а и осталих земаља 

је знатно мањи. 

Интересантно је да се у општини Куршумлија одвијају миграције унутар саме 

општине, тј. удео досељених са подручја исте општине је релативно висок. У самој 

општини, миграције село-град имају велики значај. Оваква покретљивост становништва, 

доводи до битних промена у структури становништва села и града. С једне стране долази 

до погоршања старосне и економске структуре становништва на селу (долази до одлива 

младог и радно способног становништва са села), али и повећања концентрације 

становништва на мањем простору, тј. у градској средини. 
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3.2. Капитал 

 

Појам капитала се различито дефинише у економској теорији. Он представља један 

од најважнијих фактора привредног развоја. У физичком смислу, капитал представљу 

средства за рад и предмети рада. Капитал потиче од латинске речи „capitalis“– главни, 

или „caput“ – глава. 

„Капитал обухвата све оне ресурсе који се налазе изван природе, а служе 

производњи материјалних добара и услуга: машине, алати, грађевински објекти и сл. Под 

капиталом се подразумева вредност ствари, добара, новаца и сл. Капитал је уложена 

вредност помоћу које се остварује известан прираст те вредности. Он је богатство у виду 

новца, добара или имовине која се користи ради увећања богатства.“
27

 

Капитал може бити: 

- Физички (опрема, производни и пословни простори, полуготови и готови 

производи) и 

- Финансијски (готовина и др.). 

Треба правити разлику између капитала и личне имовине, јер лична имовина не 

учествује у производном процесу. У случају да се та имовина прода и добијени новац 

уложи у производњу, лична имовина се у тим условима претвара у капитал. 

Капитал се може поделити и на: 

- стални (фиксни) и 

- оптицајни (цирклурајући). 

Средства која ће се дуго времена задржавати као улагања у основна средства 

представља стални (фиксни) капитал, док она средства која се користе за текуће 

финансирање представља оптицајни (циркулирајући). 

  Основни атрибут капитала је да представља акумулиране ресурсе који обезбеђују 

                                                            
27 Китановић, Д., Голубовић, Н. (2003). Основи политичке економије, Економски факултет, Ниш. 
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приносе у будућности. На страни улагања то значи да су неопходне инвестиције у циљу 

производње трајних добара. 

Свако може да инвестира у себе и по том основу стекне капитал. Радници се више 

не посматрају као заменљива роба, а разлика у занању и вештинама различито се 

надограђује. Већа је продуктивност радника који поседују боље вештине и знање. Веће 

наднице омогућавају овим радницима доколицу и могућност да инвестирају у даље 

побољшање свог људског капитала. 

 

3.2.1.Анализа капиталних улагања у привреду општине 

 

Период од 1990. - 2000. године се у друштвено-економском погледу може 

карактерисати као период развоја привреде Србије. За само дест година национална 

привреда је враћена на ниво из 1970. године, а друштвени производ је 1999. године пао 

негде на ниво из 1967. године. Процес инвестирања је у периоду од 1990. - 2000. године 

није само настављен, већ је и интезиван. Због дуготрајног процеса инвеситирања привреда 

Србије је постала у техничком и технолошком смислу заостала а у економском смислу 

неконкурентна.  

У периоду од 1990. - 2000. године запосленост у Србији је опала за 18 %. У таквим 

условима предузећа су могла да функционишу тако што су се задуживала код банака. Да 

би се очувала социјална стабилност, држава је преко банака, предузећима обезбеђивала 

кредите, који су углавном потрошени на исплате зарада запосленима.  

Општина Куршумлија је 2012. године ребалансом буџета издвојила више од 100 

милиона динара за капитална улагања у инфраструктуру. Највише новца, око 45 милиона 

динара издвојено је за изградњу путева на територији куршумлијске општине. 

Истовремено је од стране Министарства за инфраструктуру и енергетику, обезбеђено 17 

милиона динара за изградњу путне мреже, односно асфалтирање више улица и путних 

праваца на терторији општине. За водоснабдевање, тј. изградњу и реконструкцију 

водоводне мреже у граду, из општинског буџета обезбеђено је више од 25 милиона 
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динара. За уређење градског парка уложено је 12 милиона динара, док је за 

реконструкцију фасада у граду издвојено 11 милиона динара. 

Укупан износ остварених инвестиција у 2017. години у општини Куршумлија 

према статистичким подацима износио је 586.791.000 динара. Према карактеру изградње 

за нове капацитете издвојено је 8.155 динара, за реконструкцију, за модернизацију и 

проширење инвестирано је 550.179 динара, док се за ниво постојећих капацитета 

издвојило 28.457 динара. Када су у питању остварене инвестиције у техничкој структури, 

на грађевинске радове остварено је 186.620 динара. За домаћу опрему са монтажом 

издвојено је 116.634 динара, док је за увозну опрему издвојено 279.369 динара.  

У општини домаћи извори финансирања су: 

- фондови, агенције, пословне банке, пројекти, кредити министарстава, градски 

буџет, фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана и др. 

Страни извори финансирања су: 

- фондови и програми ЕУ, кредитне линије (кредитне линије страних влада и 

кредитне линије међународних финансијских институција), 

- пројекти и 

- средства заинтересованих страних инвеститора. 

Карактеристике финансирања привредног развоја у општини су следеће: 

- На финансирање развоја општине веома утиче укупан финансијски амбијент 

Републике, јер велики део финансијских средстава потиче из републичких фондова, 

агенција и пројеката. 

- Поред домаћих извора финансирања који су најзначајнији за развој 

привреде једне земље, постоје и бројни екстерни (инострани) извори од изузетног значаја 

за развој. 
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- Најповољније услове финансирања, дају домаћи фондови и агенције, док су 

неповољнији услови код комерцијалних банака којих неке имају високе каматне стопе. 

- Субвенционирања половних банака које дају кредите предузетницима под 

повољнијим каматним стопама, у циљу стимулисања привредних активности а посебно 

инвестиција. 

- Општина Куршумлија поред домаћих и међународних извора финансирања, 

користи и локалне изворе као што су нпр. средства буџета града. 

- Постоји разноврсност кредитирања по висини кредита. 

 

3.3. Техничко-технолошки прогрес 

 

Технологија је скуп вештина, знања и способности да се праве и употребњавају 

корисне ствари. Технологија обухвата однос човека према природи и друштву и напоре 

које предузима у циљу задовољавања своје потребе. То је општа дисциплина која изучава 

техничке и материјалне елементе производње.  

Порекло речи технологије је у грчким речима „tehne“ која озвначава вештину, 

умеће или знање да се нешто уради или обави одређени посао и „logos“, која значи наука. 

Технологија обухвата средства, начине која су резултат човекових напора, пре свега, да 

опстане као живо биће, тј. да задовољи егзистецијалне потребе, а затим да задовољи и 

остале потребе као што су потребе за образвањем, здавственом заштитом, креативношћу и 

др. 

 „Технологије се могу поделити на класичне и високе (базичне). Класичне 

технологије имају две велике групе:“
28

 

-  Једну групу карактерише велика потрошња материјала (сировина), енергије и 

људског рада. Класичне технологије су велики потрошачи материјала али 

такође и велики загађивачи природне средине. Типични представници 

класичних технологија су: експолатација и оплемењивање црних и обојених 
                                                            
28 Лајовић, Д., Вујић, В. (2010). Технологија и иновације, Економски факултет, Подгорица. 
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метала производња грађевинских материјала и осталих производа,индустрија 

неметала, експлоатација и прерада угља, базна хемија и друго. 

-  Другу групу класичних технологија карактерише, као и прву групу, 

материјална, енергетска и радна интезивност, а такође и висока капитална 

интезивност Ефикасна производња може се организовати само у великим 

системима који захтевају огромна финансијска улагања. Типични 

представницин ове групе су: црна и обојена металургија, индустрија прераде 

метала, аутомобилска индустрија, машионградња, хемијска индустрија. 

Базичне или високе технологије карактерише:  

- велика зависност од улагања у истаживачки рад,  

- критична зависност од широке технолошке основе,  

- стратегијски значај за сваку земљу и 

- висок ризик у инвестирању.  

У односу на класичне технологије карактерише их релативно мала потрошња 

материјала и енергије, научно-технолошка знања и информације имају одличујућу улогу и 

веома мало загађују природну средину. 

Технолошки развој обухвата развој технологија и производа, што имплицира и 

одговарајући развој фабрика и друштва уопште. При томе се под појмом “технлошки 

развој” мора подразумевати само онакав развој који је рационалан и позитиван са 

гледишта потреба људи, сразмеран могућностима различитих материјалних: сировинских 

и енергетских ресурса, те подизању човекове животне средине (у светлу тога - целокупне 

флоре и фауне Земље). 

Технолошки напредак је усавршавање процеса производње или усавршавање 

постојећих производа или увођење нових производа. Технологија је знање о најбољем 

начину производње добара и услуга. Треба правити разлику између технолошког знања и 

људског капитала. Технолошко знање је разумевање друштва о фукционисању света. 

Људски капитал је преношење тих сазнања на радну снагу. 
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„Технолошки прогрес је посебно важан чинилац привредног развоја. Његов значај 

се повећава током времена. Под техничко – технолошким прогресом подразумевамо скуп 

низа појединачних, међусобно зависних и повезаних процеса, који се одвијају паралелно 

или у циљу унапређења производње, организације рада, методологије истраживања  

олакшања рада човека.“
29

 

„Техничко-технолошки прогрес првенствено утиче на промене материјалних 

компонената, али не само на њих, него пре свега на промене у друштвеном развоју. 

Техничко-технолошки прогрес мења и социјална и организацијска стања, која често у 

савременом свету могу завршити као дубоке економске и друштвене кризе. Последице 

могу бити међурегионални и међунационални сукоби, односно кризе. Природа кризних 

стања врло је сложена, а јавља се у оним друштвеним заједницама које или недовољно 

конзистентно прате или уопште нису у стању пратити промене које настају под утицајем 

техничко-технолошког прогреса, односно неспособне су техничко-технолошки процес 

усмерити у свој развој јер су изостали процеси адаптације према трендовима светских 

кретања.“
30

 

Конкурентност једне државе и локалне економије директно је условљено 

оствареним технолошким продорима и инвестицијама. Технолошки продори последица су 

улагања у знање. Инвестиције су позитиван одговор инвеститора на повољне изазове који 

се јављају у окружењу. 

 

3.4. Интернет у функцији развоја туризма у општини Куршумлија 

 

Интернет из дана у дан, све више постаје део свакодневнице, попут телефона и 

телевизора, и може се користити преко различитих уређаја. У свету је већ почела и 

завладала ера мобилних уређаја.  

                                                            
29 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (2008). Национална економија, ПЕТРОГРАФ, Ниш. 
30 Жужул, Ј. (1990). Техничко-технолошки прогрес и управно деловање, Правни факултет у Загребу, Загреб, 

стр. 172. 
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Новине које је унео Интернет у медијску сферу су вишеструко позитивне. Спој 

слике, музике, писма, текста, речи, телефоније, видеа, телевизије и информатике, 

обезбедио је солидне услове за планетарну комуникацију. Данас је корисницима 

интернета на располагању огромна количина најразноврснијих информација, како добрих, 

тако и лоших, доступних бесплатно или уз плаћање. Сви нешто добијају: произвођачи 

роба и услуга (оглашавање, добит), оператери (профит) и корисници (комуникацијску 

слободу, неограничену количину информација). 

Туризам представља веома важану привредну делатност која даје могућност за 

развој целе друштвене заједнице. Већ од 60-их година XX века, информационе технологије 

и туризам знатно су утицали на међусобни развој. Прва најзначајнија примена 

информационих система, десила се увођењем туристичких резервацијских система, од 

којих многи успешно делују и дан данас. У туризму је забележена значајна примена 

електронског пословања на подручју односа пословање – потрошач. 

Е-туризам је донео нову револуцију пословања, где је најзначајнија следећа 

примена ITC-a у туризму: 

- Резервацијски системи; 

- Глобални дистрибуцијски системи (нпр. Galileo, Amadeus, SABRE…); 

- Апликације за организације у угоститељству; 

- Посредници у путовању преко Интернета; 

- Резервацијски системи темељени на мобилној телефонији; 

- Позивни центри; 

- Интерактивна дигитална телевизија, итд. 

Туризам је данас водећа светска „индустрија“ која обухвата многа подручја 

људских деловања, укључујући економију, екологију, социологију, психологију, 

пољопривреду, спорт, културу, а у последње време у све већој мери и информационе 

технологије. Туризам је одувек био отворен за нове технологије. Понуда туристичких 

услуга на Web-у, данас је постала уносан бизнис. Сматра се да око 50% туриста користи 

Интернет за претраживање туристичке понуде, резервацију и плаћање туристичких 

аранжмана и услуга, јер је Интернет  лако доступан свима. 
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На Интернету су данас заступљени сајтови који обезбеђују приступ великом броју 

ресурса и садрже линкове ка другим сајтовима, претраживаче, омогућавајући куповину 

преко Интернета и разне email сервисе.  

Општина Куршумлија има свој званични сајт на Интернету, под називом „Општина 

Куршумлија“ на линку https://kursumlija.org/. Сајт је информативног типа, садржи податке 

о Е-управи, Локалној самоуправи, Привреди, Здравству, Образовању, Спорту, али и о 

Туризму у самој општини. У одељку „Туризам“ се могу наћи подаци о Туристичкој 

организацији, Ђавољој Вароши, Бањском туризму и смештајним капацитетима. На сајту 

се налази посебан одељак „Фото галерија“, где су приказене све природне и антропогене 

лепоте општине. Сајт је нажалост само на српском језику, где би се требало омогућити 

превод посетиоцима сајта бар још на два страна језика. 

Највећи значај у области туризма на Интернету има званични сајт Туристичке 

организације Куршумлија, који се налази на следећем линку: https://tokursumlija.rs/. Овде 

се могу пронаћи сви подаци везани за туризам општине, о развијеним врстама туризма 

(бањски, манифестациони, сеоски, културни, излетнички, ловни и риболовни), о смештају 

и исхрани, као и све актуелне вести везане за туризам општине Куршумлија.  

Поред званичних сајтова општине Куршумлије, велики значај имају и друштвене 

мреже. Постоји читава лепеза мрежа које су специјализоване за одређене видове 

комуникације. Због специфичности  и утицајa који имају за промоцију и продају услуга у 

туризму, посебна пажња се придаје коришћењу друштвених мрежа „facebook“ и 

„instagram“.  Док facebook нуди бројне могућности за  унапређивање пословања – од 

промоције до продаје производа, главна карактеристика instagrama је фокусираност на 

фотографије. Зато је instagram веома интересантан у пословима у којима је битан 

визуелни идентитет, па самим тим и у туризму. 

На друштвеној мрежи facebook се могу наћи многи профили везани за туризам 

општине Куршумлије. Један од њих је страница „Општина Куршумлија“, коју тренутно 

прати 2.802 facebook корисника. Страница је углавном фокусирана на презентацији 

актуелних дешавања, најпре у сфери туризма. Поред ове странице, велики инфрмативни 

значај имају и следеће странице:  

https://kursumlija.org/
https://tokursumlija.rs/
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- „Ђавоља Варош – Званична страница“, коју тренутно прати 166.023 корисника. 

(https://www.facebook.com/DjavoljaVaros.Official/?ref=br_rs); 

- „Пролом Бања“, коју тренутно прати 270.097 корисника 

(https://www.facebook.com/ProlomBanja/); 

- „Луковска Бања“, коју тренутно прати 302.033 корисника. 

(https://www.facebook.com/LukovskaBanja/). 

 

 

  

https://www.facebook.com/DjavoljaVaros.Official/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/ProlomBanja/
https://www.facebook.com/LukovskaBanja/
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Анализирајући факторе привредног и туристичког развоја општине Куршумлија, 

долази се до закључка да иако спада у ред неразвијених, општина има потенцијале за све 

врсте туризма: бањског (Пролом, Луковска и Куршумлијска бања), културног (Ђавоља 

Варош, Иванова, Бранкова и Марина кула, цркве и манастити), манифестационог („Дани 

Куршумлије“, „Међународна фото колонија – Ђавоља Варош“ и др.), ловни и риболовни 

туризам, сеоски туризам и др.  

Основни економски резултати који се остварују развојем туризма у општини 

Куршумлија јесте пре свега активирање туристичких потенцијала које општина има, 

активирањем туристичких потенцијала, како природних, тако и антропогених, омогућиће 

се квалитетније туристичко привређивања, доћиће до упошљавања прометних, 

туристичких и других комплементарних капацитета. Развој туризма ће позитивно  утицати 

на друштвени производ и национални доходак општине, утицаће на повећање 

запослености, развоју неразвијених подручја општине и побољшање платног биланса. 

Економске  функције туризма су бројне и  врло значајне. Оно што  је заједничко  свим  

тим  економским  функцијама  јесте  њихова  потрошња  и  деловање  на доходак као 

непосредни или посредни економски циљ. 

Своју позицију на туристичкој мапи, општина ће изградити кроз перманентно 

улагање у туристичку инфраструктуру, унапређење туристичке понуде и едукацију 

грађана. 

Да би остварила свој развој, привредни и друштвени, општина Куршумлија треба 

да користи своје расположиве природне ресурсе. При томе, део наведених природних 

ресурса неминовно се мора користити за потребе привреде и привредног раста, али се 

један део мора сачувати за будуће генерације. Експанзиван и неконтролисан развој 

углавном бива праћен еколошким, социјалним и културним последицама. То намеће 

потребу за одрживим развојем и за повећањем свести о очувању природе и њених ресурса, 

јер је то једини начин да се дође до квалитетног раста и развоја привреде и туризма. 
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