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УВОД 

 

Својим положајем, надморском висином и богатом ресурсном основом брдско-

планинска села на територији општине Прокупље пружају погодне услове за развој 

сеоског туризма. Овај вид туризма може допринети задржавању становништва у селима 

ове општине. Материјални и еколошки услови за развој сеоског туризма из године у 

годину постају све повољнији. Села са изразито класичном пољопривредном функцијом 

одумиру и трансормишу се у полуфункционална насеља. Изградњом нових породичних 

кућа, путева и водовода и опремањем кућа савременим уређајима, знатно су побољшани 

услови боравка на селу. Ревитализацијом села, са производњом еколошки здраве хране и 

заустављањем процеса одсељавања становништва стварају се услови да се афирмише 

сеоски туризам јер за то постоје одговарајући услови. 

Предмет истраживања мастер рада су потенцијали за развој сеоског туризма на 

територији општине Прокупље. Указати на значај туризма и његових економских 

функција, посебно у домену запошљавања радне снаге, пласмана локалних производа и 

афирмације до сада непознатих центара и локалитета. У том смислу, извршиће се анализа 

туристичких потенцијала, постојећег стања и одредити приоритет даљег развоја.  

Циљ истраживања је да се савременим туристичко-географским методама пронађу 

оне вредности које могу допринети развоју сеоског туризма, затим да се реално, 

документовано и научно засновано укаже на оне вредности, вредних и интересантних, али 

и туристички невалоризованих потенцијала.   

Иако се налазе у близини великих и прометних саобраћајница, основни узрок ниског 

степена искоришћености туристичких ресурса општине Прокупље је незадовољавајуће 

стање саобраћајне инфраструктуре подручја. Задатак рада је да издвајањем туристичких 

центара, локалитета и праваца, укаже на актуелне проблеме и представи потенцијале који 

се могу валоризовати и искористити за најбољи могући развој сеоског туризма. Методе 

које су коришћене у току израде рада обухватају обраду података добијених од установа и 

физичких лица, лично запажање током истраживања а такође коришћен је и интернет. 
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1. СЕОСКИ ТУРИЗАМ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ 

 

Сеоски туризам представља туризам који се одвија у руралном простору. Притом, 

рурално подручје поред села као насеобине, подразумева и сеоски простор - атар, као и 

ненасељена подручја и подручја дивљине. Сеоски туризам се не посматра само са аспекта 

подручја на коме се одвија, већ укључује и значајан број других елемената. 

Појам село или на енглеском вилиџ (village), јавља се у периоду између 1350. и 1400. 

године у средњој Енглеској и средњој Француској. Потиче од латинске речи вилатикум 

(villaticum). Појам рурал и рурални јавља се нешто касније, у периоду од 1375. до 1425. 

године, такође у средњој Енглеској и средњој Француској, а потиче од латинске речи 

руралис (ruralis), еквивалентне појму рур (rur) и алис (alis) што значи рурално земљиште  

(Његован, 2016). 

Сеоски туризам је све популарнији облик туризма у свету и код нас. Зачеци развоја 

туризма на селу везани су за спонтани покрет туриста, који су желели да, бар на кратко, 

побегну из градске средине у природу. Као организована активност у селима Србије, 

започео је пре нешто више од четврт века. Он задовољава потребу градског становништва 

за природом и слободним простором, а пружа му и нова искуства о животу на селу, 

народним обичајима и стваралаштву, фолклору, архитектури, природним атракцијама. С 

друге стране, доприноси очувању сеоске средине и културне баштине, економски 

мотивише локално становништво да остане на селу, и самим тим омогућава опстанак и 

развој села. Сеоска домаћинства која се поред пољопривреде, као основне делатности, 

баве и туризмом своје производе продају по најповољнијим ценама, без додатних 

трошкова око транспорта робе (Мартић - Бурсаћ, 2017). 

Најједноставније речено, сеоски туризам се може дефинисати као туризам који се 

одвија у селу. Међутим, у вези са његовим дефинисањем, у литератури, код различитих 

аутора, могу се наћи значајне разлике у мишљењу. Оне најчешће произилазе из 

немогућности да се прецизније дефинише појам село, са аспекта значења, садржаја и 

простора који обухвата, па се за сеоски туризам користи још појам рурални туризам и 

аграрни или агротуризам (Његован, 2016). 
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1.1. Елементи сеоског туризма 

 

Основу сеоског туризма сачињавају природни ресурси, наслеђе, сеоски начин 

живота и активности, односно, посматрано шире, активности које се одвијају у руралном 

простору. Сеоски туризам представља обично други или трећи одмор и траје најдуже до 

10 дана. Производ је врло сезонски и врхунци потражње су у пролеће (март - мај) и јесен 

(септембар - октобар) (Ивановић - Јоцић, 2007). 

➢ На основу оваквог приступа, произилазе кључни елементи сеоског туризма: 

• лоциран је у руралним областима; 

• функционално је сеоски - утемељен је на малом предузетништву, отвореном 

простору, директном контакту са природом, темељи се на наслеђу и 

традиционалним активностима; 

• омогућава учествовање у активностима, традицији и специфичном начину живота 

локалног становништва; 

• обезбеђује персонализован контакт; 

• рурални је у обиму - насеља и грађевине су мањих размера; 

• традиционалан је по карактеру, расте споро и органски и повезан је са локалним 

породицама. Често се развија контролисано од стране локалне заједнице и за 

дугорочну добробит подручја; 

• различитих је врста, представља сложен шаблон руралне животне средине, 

привреде, историје и локације, и висок проценат прихода од туризма користи 

руралној заједници (Његован, 2016). 

Сеоски туризам подразумева и укључује спектар активности, услуга и додатних 

садржаја које организује сеоско домаћинство на породичном имању у циљу привлачења 

туриста и стварање додатног прихода. Овај производ отвара туристичкој тражњи 

најчешће: сеоске средине, термалне изворе, реке или језера, а гостима презентује 

традиционалну гостољубивост и животне вредности локалног становништва. Због 

наведеног он представља полугу економског развоја и очувања природних ресурса. 

Познате су туристичке руралне марке Француске и Аустрије (Ивановић - Јоцић, 2007). 
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1.2. Фактори понуде сеоског туризма 

 

Сваки туристички развој, па и рурални, зависи од комерцијалних, економских и 

логистичких питања. Ту је, пре свега, квалитет, доступност и развијеност  инфраструктуре 

у конкретној дестинацији, затим, расположивост радне снаге која поседује потребне 

вештине, знања и искуства, и тако даље. С обзиром на то да су рурална подручја 

неразвијена, треба истаћи да на страни понуде треба поменути и заинтересованост 

инвеститора да улажу у ту дестинацију (Његован, 2016). 

Руралне средине по наведеним аспектима могу значајно заостајати за урбаним 

срединама. Стога, да би уопште дошло до развоја туризма, неопходно је испунити 

различите захтеве који се на страни понуде, по правилу, категоризују као екстерни и 

интерни услови (претпоставке): 

➢ Екстерни услови на страни понуде, укључују неопходне туристичке атрактивности, и 

то: 

✓ природне услове и ресурсе (клима, земља, воде, ваздух, биодиверзитет, и др.); 

✓ очуване природне реткости и појаве, сликовит пејзаж, и др. Могу бити 

нематеријалног карактера (дуга, фатаморгана, поларна светлост) и материјалног 

карактера (водопади, кањони, гејзири, вулкани и друго); 

✓ људским радом створене атрактивности као нпр. очувано архитектонско наслеђе, 

културни објекти, и др. (Његован, 2016). 

Такође, посебно је значајна: 

✓ расположивост угоститељских објеката (смештајних и угоститељских капацитета).; 

✓ саобраћајни услови који су се значајно побољшали, те рурална подручја као удаљена 

(временски и трошковно) нису више изолована; 

✓ могућност слободног и безбедног кретања туриста у руралном простору, као и 

њихова основна сигурност - здравствена и лична безбедност; 

✓ постојање услова за рекреацију, разоноду и обилазак знаменитости - туристи желе да 

своје слободно време искористе и за упознавање људи и обичаја у одређеној средини 

(Његован, 2016). 
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Власници сеоских газдинстава који желе да се баве туризмом на свом имању морају 

проценити јесу ли њихова газдинства за то погодна. Услови нису задати да би били 

ограничавајући фактор, али су дати као смернице у промишљању стратегије и развоја 

будућег газдинства које тежи пружању туристичких услуга. Они служе власнику 

газдинства при опредељењу за или против улагања у такав облик делатности. Посебан је 

предуслов професионалан однос према госту заснован на професионалном односу према 

свом раду и условима који су прописани законом, а односе се на обављање туристичке 

делатности на туристичким сеоским породичним газдинствима (Ивановић - Јоцић, 2007). 

➢ Интерни услови су везани за конкретну туристичку дестинацију и свако 

појединачно рурално туристичко газдинство. Они представљају услов без којега се 

не може (лат. conditio sine qua non) за уопште, бављење сеоским туризмом 

одређеног газдинства. Односе се на следеће услове: 

✓ да поседује газдинство и одговарајућу пољопривредну производњу; 

✓ да осим стамбеног простора поседује и помоћне - привредне зграде, ако је 

сточарског усмерења, са стоком и другим домаћим животињама; 

✓ да је газдинство адекватно инфраструктурно опремљено;  

✓ и да профил домаћина газдинства и чланова његове породице буде усаглашен са 

карактером и потребама пружања туристичко-угоститељских услуга (Његован, 

2016). 

При уређењу туристичког газдинства, треба водити рачуна о бројним детаљима 

попут осигурања адекватног прилаза, осигурања довољног броја места за паркирање, 

довољног простора и садржаја за игру за децу, те избегавати држање опасних животиња, и 

друго. Атрактивност газдинства ће бити већа уколико има садржаје попут места за седење 

у природи на отвореном, места за роштиљ, а важно је и на који начин се спроводи 

одржавање реда, какво је осветљење, и слично. Туристи се неће задовољити само 

класичним туристичким услугама (ноћење са услугом исхране), већ је неопходно пружити 

могућност куповине пољопривредних производа и прерађевина, сувенира. Такође, 

атрактивност газдинства је нарочито изражена уколико туристи могу активно да се 

укључе у пољопривредне послове, а деца имају могућност да се упознају са домаћим 

животињама, начинима занатске прераде на газдинству, и сл. (Његован, 2016). 
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1.3. Фактори тражње сеоског туризма 

 

Пораст тражње за сеоским туризмом евидентан је у готово свим земљама. Kада се 

ради о тражњи, он је резултат најмање два мотива: 

❖ потребе за квалитетнијом животном средином, и 

❖ аутентичношћу. 

Међу осталим факторима се истичу још и подела годишњег одмора на неколико 

делова, као и предност путовања која се остварују на краћим релацијама. 

Рурални простор се од стране туриста доживљава као алтернативно место у односу 

на стресне урбане центре. Он се повезује са тишином, једноставношћу и аутентичношћу. 

Остварене користи од посете руралним срединама углавном су психолошке природе 

попут релаксације, боравка у природи на свежем ваздуху, мира, тишине и могућности 

очувања доброг здравља (Његован, 2016). 

Kључни фактори тражње који су допринели развоју сеоског туризма у прошлости, и 

чији ће утицај бити и даље значајан, јесу: 

-  повећање нивоа образовања - савремено доба је донело могућност образовања за 

све друштвене слојеве; 

-  повећање интересовања за наслеђе - својеврсна отуђеност коју намеће савремени 

социоекономски развој, утицао је да порасте интересовање људи за наслеђе, како 

природно, тако и оно које је створено људским радом; 

- повећање слободног времена праћено повећањем расположивог дохотка, 

представља најзначајнији фактор развоја туризма генерално; 

-  подизање свести о значају здравља нарочито се односи на потребу за здравијим 

начином живота и активном, континуираном рекреацијом; 

-  боља опрема за спољне активности помогла је и у практичном и у модном смислу 

провођењу одмора у руралним срединама; 

- пораст интересовања за традиционалном и посебним врстама хране је широко 

распрострањена, па је тако туристима постало интересантно да пробају дивљи пиринач из 

Северне Америке, сиреве из Француске, необрађено и без холестерола месо лососа и 



 

12 

 

јелена из Скандинавије или неки од органских производа са Алпа. Све већа медијска 

пажња се посвећује начину припреме хране и традиционалним специјалитетима, који су се 

изгубили на трпези градског становништва. Сеоски туризам је један од покретача овог 

тренда, јер је рурална средина извор квалитетних намирница (Његован, 2016). 

-  пораст интересовања за зелена питања које туристи препознају и све више траже, 

иако сваки облик сеоског туризма није еколошки одржив, туроператори су у руралним 

срединама видели могућност за организовање бројних облика одмора и активности који ће 

задовољити потребе еколошки свесних туриста; 

- аутентичност се све више цени, јер у свету у којем преовлађују видео и 

телевизијска забава и фабрички произведени производи, аутентичност руралних простора 

и лични, персонализовани контакт који туриста остварује са члановима локалне заједнице 

су изузетно вредни; 

-  мир и спокој се рангирају врло високо међу мотивима туриста за путовања, 

посебно из разлога што је све већи ниво стреса које градско становништво доживљава на 

радном, али и у животном окружењу; 

-  старосно доба као мотив на страни тражње, наиме, старија, али активна популација 

постаје све већи учесник у сеоском туризму. Након одласка у пензију, људи желе активно 

старење, те је велики број њих који своје време посвећује путовањима. Многи од њих 

бирају руралне средине из здравствених разлога, али и да би доживели искуства потпуно 

другачија од оних у градским срединама; 

- тзв. „стварно” путовање одражава потребу туриста за аутентичним искуствима, 

укључујући и интеракцију са локалним становништвом, те се због тога сеоски туризам 

означава као „стваран“ (награђује, обогаћује дух, пружа авантуру и могућност учења); 

- индивидуализам бележи значајан раст на туристичком тржишту, смањујући тако 

потребу за масовним активностима. Сеоски туризам је по природи туризам мањег обима и 

укључује у рад највећим делом мала, локална предузећа, те врло лако може да прати овај 

тренд, одржавајући константно висок ниво квалитета производа, постао је облик туризма 

који може да задовољи потребе готово свих сегмената туриста (млади, породице са децом, 

старија популација). Приметне су промене у вредностима и ставовима туриста, а облици 

алтернативног - немасовног туризма, бележе константан раст (Његован, 2016). 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ 

 

Општина Прокупље се налази у Јужној Србији. Припада Топличком округу који се 

налази између 42°54' и 43°24' северне географске ширине и 18°30' до 19°30' источне 

географске дужине. Простире се између Јастрепца (1482 m) на северу; Пожара (1163 m)  и 

Копаоника (2017 m) на западу;Соколовице (1147 m), Радана (1245 m), Видојевице (1154 m) 

и Пасјаче  (901 m)  на југу. На истоку се спаја са Јужним Поморављем. Северно од ове 

границе су општине Брус, Крушевац и Алексинац, западно Лепосавић и  Подујево; јужно 

Медвеђа, Бојник и Лесковац; и источно Дољевац и Мерошина.  Површина Топличког 

округа износи 2231 km², и има 267 насеља. Обухвата четири општине: Прокупље, 

Куршумлију, Блаце и Житорађу (Станојевић, 2001). Површина општине Прокупље износи 

759 km², и има 107 насеља.  Према попису из 2019. године, општина  је имала  40.748 

становника. Граничи се са осам општина: Куршумлија, Блаце, Крушевац, Алексинац, 

Мерошина, Житорађа, Бојник и Медвеђа (Мартић - Бурсаћ, 2017). 

 

 

Слика 1. Географски положај општине Прокупље (лево) и грб општине (десно) 

(Извор: sh.wikipedia.org) 
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3.  ТУРИСТИЧКИ И САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ  

 

 

Туристички положај је однос према главним туристичким правцима у Европи, према 

главним туристичким дисперзивима, као и суседним земљама. Туристичко - географски 

положај Топличког краја детерминишу најближи домаћи и међународни туристички 

правци, који се одвијају друмским, железничким и ваздушним везама. Захваљујући 

положају, Топлички крај је преко магистралног правца Ниш - Прокупље - Приштина -

Косовска Митровица директно укључен у контрактивну сферу Црногорског туристичког 

правца, који сажима бројне туристичке токове у правцу Јадранског мора (Станојевић, 

2001). 

Топличка магистрала Е-752 која повезује аутопут Будимпешта - Београд - Ниш - 

Скопље - Атина, код Ниша, односно села Балајинца и континентални део Јадранске 

магистрале код Косовске Митровице, непосредно укључује Топлички крај у туристичке 

токове наше земље дајући му транзитни туристички значај. Располажући бројним и 

квалитетним саобраћајним везама Топлички крај има повољан геотуристички положај у 

односу на Моравско - вардарску удолину са железничким и друмским правцем 

Будимпешта - Нови Сад - Београд -  Ниш - Скопље - Атина (Мартић - Бурсаћ, 2017). 

Улога железничког саобраћаја у туризму Топличког краја је знатно мања у односу на 

друмски саобраћај. Железничка пруга која пролази долином Топлице, повезује овај крај 

Моравско - вардарском удолном, а од Куршумлије долином Косанице преко Мердара са 

Косовом. Од значаја за туризам Топличког краја су и аеродроми у Нишу и Приштини. 

(Станојевић, 2001). 

Изградња трасе будућег ауто-пута Ниш - Мердаре - Приштина, омогућиће Србији 

излазак на Албанску луку Драч на Јадранском мору. Такође ће повезати око пола милиона 

грађана Србије који живе у Пиротском, Нишавском и Топличком округу 

(slobodnaevropa.org). 
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4. ПРИРОДНO-ГЕОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 

Природне туристичке вредности су објекти и појаве у простору настали радом 

унутрашњих и спољашњих сила Земље. Имају једну или више врста туристичких 

привлачности и условљавају одговарајуће врсте туризма. Одликују се вишеструком 

међусобном условљеношћу, спајањем и прожимањем. То их чини разноврсним и често 

непоновљивим у времену и простору са наглашеним особинама знаменитости и 

куриозитета. Јављају се комплексне, самосталне и комплементарне и основа су развоја 

више врста туризма. Како је природа еволутивна, тако и њене туристичке вредности нису 

једном за увек дате, већ се повећавају или смањују, посебно ако на исте стваралачки или 

деструктивно делују човек и друштво (Станојевић, 2001). 

 

 

4.1. Геоморфолошке карактеристике 
 

 

Рељеф Топлице припада најстаријем делу копна Балканског полуострва Српско-

македонској маси, и Динарској зони веначних планина. Формиран је у време алпског 

набирања. Средином олигомиоцена дошло је до разламања старе родопске масе, а као 

последица тих процеса формирале су се громадне планине и котлине, које су раздвојене 

раседима. У том геолошком периоду формирана је и Топличко-косаничка котлина са 

својим ободом. Она је смештена између Малог и Великог Јастрепца на северу, Копаоника 

и Пожара на западу, Проломских планина, Соколовице, Арбанашке планине, Видојевице и 

Пасјаче на југозападу и југу. Током неогена један залив Панонског језера продро је у 

Топличко-косаничку котлину и испунио је водом, чији је ниво достизао 760 m  надморске 

висине. После повлачења језера у дно централне језерске равни Топлица се временом 

усецала и стално јој мењала облик, образујући плитку и широку долину са мрежом својих 

притока. Котлина је издужена у правцу исток - запад, са дужом осом око 30 km, а краћом 

10 km. Рељеф је благо брежуљкаст и постепено пада од севера ка југу. Геолошка основа 

Топлице је састављена од кристаластих шкриљаца (нарочито гнајса и микашиста), кроз 
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који су се местимично пробиле еруптивне масе гранита и габра. Преко геолошке основе 

наталожене су разноврсне седиментне стене. На западном ободу Топличке котлине, 

Копаонику и Соколовици заступљени су кредни седименти, најчешће кварцни и 

глиновити пешчари и лапорци, базалтни конгломерати. Млађи језерски седименти су 

заступљени у средњем и доњем току Топлице, а састављени су од песка, глине и лапорца 

(Мартић-Бурсаћ, 2017). 

 

4.1.1. Туристичка вредност планина 
 

 

По пространству, висини и пејзажној разноликости планине Топличког краја су 

посебна туристичка вредност. Планине задовољавају излетничке, рекреативне, спортско-

манифестационе и друге туристичке потребе. Погодне су за боравак у смислу одмора, 

опоравка и активне рекреације и пружају услове за богат садржај туристичког боравка. 

Ниско планинско земљиште од 600 m до 1000 m погодно је за излетнички туризам. 

Излетишта (Ајдановац, Бели Камен, Преполац, Ђавоља Варош, Јанкова клисура) су добро 

повезана са Прокупљем, Куршумлијом, Блацом, Житорађом и осталим местима у 

околини. У непосредној близини градских насеља на околним планинама Пасјачи, 

Соколовици, Видојевици, Јастрепцу и Копаонику известан број људи је изградио куће за 

одмор које се називају - секундарна боравишта, други стан, односно викендице. У њима се 

борави више лети него зими. Планинско земљиште изнад 1000 m погодно је за развој 

планинског туризма. Одликује се добро очуваном природом, пространим шумским 

пропланцима, ливадама, пашњацима, богатством вода, дивљачи и недовољне туристичке 

уређености (Станојевић, 2001). 

Велики Јастребац (Ђулица 1491 m) представља типичну хорст планину између 

Крушевачке и Алексиначке котлине на северу и Топличке котлине на југу. Од Копаоника 

га одваја Јанкова клисура, а од Малог Јастрепца река Клисура, превој Гребац и 

Југбогдановачка река. Пружа се у благом луку правцем запад - исток у дужини од 36 km, 

док је највећа ширина од 20 km. У јужном подножју је популарно дечје летовалиште 

Ајдановац, са манастиром Св. Ђорђа. Планина је претежно под шумама и ненасељена. 
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Знатне површине заузимају ливаде и пашњаци на којима су сточарске колибе. Богат је 

изворима пијаће воде (Маћејка, 1998). 

 
 

Слика 2. Поглед на планину Велики Јастребац из села Губетин 

(Фото: М. Тошковић, 2020) 

Мали Јастребац је такође хорст али знатно мањи и нижи (Купињак 946 m), и 

сиромашнији је водом. Налази се између Алексиначке котлине на северу, Топличког и 

Нишко-добричког басена на југу, а на истоку доста стрмо пада према Јужној Морави. 

Пружа се извијено у општем правцу запад-југозапад-исток-североисток на дужини око 16 

km, са највећом ширином 10 km. То је ниска, шумовита, незнатно насељена планина. На 

Крајковачкој реци је формирано вештачко језеро, а испод Купињака је мали туристички 

центар, до кога води сеоски пут од Мерошине. 

Пасјача је ниска планина (масив) између Лесковачке котлине на југу и истоку, 

басена Доње Топлице на северу и планине Видојевице на западу. Западна граница води 

долинама Растовничке, Бучинске и Коњувачке реке, а источна иде приближно линијом 

Житорађа - Студенац - Коњарник - Дубово - Злата (Маћејка, 1998). 

Видојевица са Пасјачом у тектонском смислу представља јединствен планински 

масив, чије је простирање шире од морфолошких граница. На северу је реком Топлицом 

одвојена од ,,огранка Јастрепца'', њену западну границу чини Арбанашка река, а јужна 

Статовачка река. Преко превоја Бели Камен (958 m) на Видојевици води важан пут 

Прокупље - Житни Поток. Добра пошумљеност, простране ливадско - пашњачке 

површине и довољне количине изворске и речне воде заједничке су особине Видојевице и 
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Пасјаче. То је омогућило да се, упркос оштријем поднебљу, насеља подижу готово до 

испод самих врхова планина (Маћејка, 1998). 

 
 

Слика 3.  Поглед на Пасјачу и Видојевицу из села Вујанова 

(Извор: mapio.net) 

Радан (Шопот 1408  m) пружа се од северозапада ка југоистоку, од села Власа до 

села Ображда, у дужини од 11 km. Највећа ширина је 8  km, између села Добре Воде и 

превоја Врата, захватајући површину од 60 km² (Маћејка, 1998). 

 
 

Слика 4. Поглед на планину Радан 

(Извор: farmakocic) 

Соколовица представља пространу зараван, висине 850 m – 900 m, са које се издижу 

многи врхови (Радуловац 1050 m). Налази се између Проломске реке на југу, Косанице на 

западу, Каменичке реке на северозападу и Грабовничке реке на североистоку и истоку. Од 

запада - северозапада према истоку - југоистоку дуга је 10 km, а највећа ширина износи 8 
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km. Име је добила по соколовима који су је насељавали још у средњем веку. Соколари су 

хватали младунце у гнездима по шупљинама неприступачних литица и врхова па су их 

дресирали за лов на пернату дивљач. Соколовица је најпитомија планина у Топлици. Била 

је насељена и у античко доба када су преко ње водили важни путеви. Нађени су остаци 

више цивилизација. Позната је по богатству листопадних шума, пространим ливадама 

(Пупавичка на 150 ha, Гојковске, Бачијске), изворима хладне и питке воде (Милошева 

вода) и периодичним језерима (Маћејка, 1998). 

 
 

Слика 5. Поглед на планину Соколовицу 

(Извор: kalaftnis.wordpress.com) 

Планине су са заобљеним врховима и погодне су за логоровање и излете. За разлику 

од сточарства и земљорадње туризам на планинама изнад 1.000 m нема дугу традицију. То 

проистиче из њихове опште привредне неразвијености и исељавања становништва у 

околне градове. Неопходна је изградња смештајних капацитета и комуналне 

инфраструктуре путева, пешачких стаза, одморишта, видиковаца како би се формирала 

комплекснија туристичка понуда  (Станојевић, 2001). 

 

4.1.2.  Епигенија као туристички куриозитет 

 

 

Река Топлица ерозивним радом на Хисару и Губи код Прокупља, формирала је две 

веома занимљиве ивичне епигеније. Некада је на том простору постојао дубоки залив 
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неогеног језера између кристаластих планина Јастрепца и Пасјаче. Његово дно сада је 

састављено од хоризонталних слојева глине и лапора, преко којих долази дебео слој 

жућкасте глине и хумуса. У том наслеђеном басену река се развила уз јужни обод, уз 

Пасјачу, и засекла епигенетски у кристалним шкриљцима. Епигенија се може утврдити и 

на Губи али је типски развијена на Хисару, епигенетски долина Топлице налази се између 

два, 600 m – 700 m дугачка рта, који су састављени од кристаластих шкриљаца 

(Станојевић, 2001). 

Епигенија на Хисару има значајну туристичку вредност. Њена вредност је увећана 

антропогеном творевином, древним градом на врху Хисара. Приступ Хисару и самој 

епигенији могућ је шеталишним стазама које иду речним терасама, горња и средња тераса 

су у функцији посете, док најнижа која се налази на алувијалној равни није довољно 

уређена. С обзиром да у досадашњем развоју туризма ове вредности нису довољно 

активиране, треба настојати да ове две епигеније у будућем развоју нађу своје право 

место. Изградњом шеталишних стаза и излетничких пунктова на Губи и Хисару, у складу 

са Урбанистичким планом града, посета епигенијама биће знатно већа (Станојевић, 2001). 

 
 

Слика 6. Поглед на епигенетску долину са брда Хисар 

(Фото: М. Тошковић, 2020) 
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4.2. Климатске карактеристике 
 

Умерено-континентална клима са благим прелазима између годишњих доба у 

котлини, али и дугим и оштрим зимама на планини, условили су плодно тле дуж реке и 

њених притока, богатство шумама и пашњацима како на територији општине Прокупље, 

тако и у ширем простору. Таква клима и брдско планинско подручје, као и богатство 

подземним текућим и термоминералним водама пружа повољне услове за економски 

развој општине. Према количини падавина ово подручје може да се сврста у аридне. 

Просечно годишње падне око 580 mm падавина. Овакве недовољне падавине које се 

периодично јављају и углавном су у облику пљускова угрожавају подлогу као и високе 

температуре које се јављају у том периоду (у току вегетације биљака) (prokuplje.org.rs). 

 

Табела 1.- Средње месечне и средња годишња вредност температуре ваздуха (°С) у 

Прокупљу (2004-2013) 

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

0,33 1,35 6,63 11,86 15,96 19,69 21,74 21,42 16,61 11,31 6,04 2,43 11,28 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 
 

Графикон 1. Температурна крива средњих месечних вредности температуре ваздуха (°С) 

у Прокупљу (2004-2013) 

 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод) 
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На основу истраживања десетогодишњег периода 2004-2013. видимо да просечна 

годишња температура у Прокупљу износи 11,28°С и да је најхладнији месец јануар са 

просечном температуром од 0,33°С а док је најтоплији месец јул са просечном 

температуром од 21,74°С. 

 

Табела 2.- Средње месечне и средња годишња количина падавина (mm) у Прокупљу  

(2004-2013) 

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

48,5 52,8 52,2 48,5 60,9 46,1 43,5 52,1 35,7 62,7 48,6 53,1 587,2 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 

 
 

Графикон 2.- Просечна количина падавина по месецима (mm) у Прокупљу (2004-2013) 

 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод) 

 

 

Што се тиче падавина, на основу истраживања десетогодишњег периода 2004-2013. 

видимо да просечно годишње у Прокупљу падне 587,2 mm атмосферског талога. Најмање 

атмосферског талога се излучи у септембру месецу, просечно 35,7 mm, док највише 

излучи  у октобру месецу, просечно 62,7 mm. 
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Величина видљивог неба покривеног облацима, назива се облачност. Изражава се 

десетинама 0 до 10 или у процентима покривености неба облацима (Дукић, 1998). 

 

Табела 3.- Средња месечна и средња годишња вредност облачности (%) у Прокупљу  

(2004-2013) 

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

5,71 6,22 5,01 4,64 4,5 3,96 3,04 2,8 4,12 4,96 5,16 6,86 4,75 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 

На основу података Републичког хидрометеоролошког завода за посматрани период 

може се закључити да је месец са најмањом просечном облачношћу август. С друге стране 

месец са највећом просечном облачношћу је децембар.   

 

 
 

Графикон 3.- Средња месечна и средња годишња вредност облачности (%) у Прокупљу  

(2004-2013) 

 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод) 
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Климатски услови на проучаваном простору најнеповољнији су у зони котлинског 

дна. Присутност аерозагађења, буке и замора у индустријским местима намеће потребу 

рекреације и одмора. Специфичност рељефа изазива многобројне и разне дневне и 

периодичне локалне измене које дату климу претварају у безброј микро клима 

(Станојевић, 1996). 

У котлини влада умерено - континентална клима са изразитијим континеталним 

карактеристикама, топлим летима и умерено хладним зимама. У ствари, лета су топла и 

прилично сува са високим средњим годишњим и средњим месечним температурама, а 

зиме су хладне и снеговите. Релативна влажност ваздуха као и количина падавина имају 

релативно мале вредности (Станојевић, 1996) 

 

Табела 4.- Остали климатски показатељи за Прокупље 

  
 

ПРОКУПЉЕ 

ТЕМПЕРАТУРА 
 

Средњи број мразних дана - годишње 79,7 

Средњи број тропских дана - годишње 36,3 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 
 

Просечна влажност ваздуха - годишња (%) 70,7 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА 
 

Просечан број ведрих дана - годишње 70 

Просечан број облачних дана - годишње 117,6 

ПОЈАВЕ 
 

Просечан број дана са снегом - годишње 39,5 

Просечан број дана са снежним покривачем - годишње 45 

Просечан број дана са маглом - годишње 13,7 

Просечан број дана са градом - годишње 1,1 

 

Извор: prokuplje.org.rs 
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4.3. Хидрографске карактеристике 
 

 

Хидрографски објекти Топличког краја у смислу туристичких потенцијала су: Сува 

чесма код Прокупља, Вички минерални извори, Ђавоља вода из Ђавоље вароши, 

термоминерални извори у Проломској, Куршумлијској и Луковској бањи, река Топлица у 

горњем току са својим притокама Бањском и Косаницом, Блачко језеро и вештачке 

акумулације Селова, Бресница, Растовница, Придворица и Попова. 

Минерална вода Сува чесма се налази на крајњим јужним падинама Јастрепца, 

(неколико стотина метара изнад чесме) и то на метаморфитима претежно представљеним 

магматит - гнајсевима. Из извора вода се помоћу цеви спроводи у резервоар који снабдева 

чесму која се налази поред самог асфалта. Релативно је слаб извор са издашношћу 0.2 l/s, 

али је интересантан због специјалног начина рада. Вода на овом извору избија у 

интервалима. Вода у року једног истог дана истиче у разним размацима времена од 1 до 

20 и више минута, а затим 10 - 90 секунди престаје истицање воде. У погледу генезе ова 

вода се може окарактерисати као десцедентна која се меша са кишним водама. У сушним 

периодима она скоро сасвим пресуши, због тога је и названа Сува чесма. Ради се о хладној 

минералној води која има ниску минерализацију (0,720 g/l). Пријатног је укуса и користи 

се за пиће од стране излетника и транзитних туриста (Станојевић, 2001). 

Вички минерални извори избијају на раседној линији правца запад - северозапад -

исток - југоисток. Сем каптираних извора, испод Великог брега и у селу Вичи постоји још 

неколико слабих извора и бунара са накиселом водом. Температура воде ових извора 

износи око 18°С. Али, црвена боја базалтних конгломерата око извора указује да су овде 

некада циркулисале топлије воде са знатном количином паре и гасова. Да су ове воде 

дубинског порекла и да, захваћене гасовима, избијају на површину, указује нам и појава 

мехурића који се у њој непрекидно јављају. Бушотином дубоком 107 m, дошло се до 

нових количина воде. Издашност ове бушотине износи 15 l/s, а температура минералне 

воде која из ње истиче 19,2°С. Према свом хемијском саставу минерална вода са извора у 

Вичи сврстана је у алкално - киселе. Анализом извршеном у Балнео-климатолошком 

институту у Београду утврђено је да 1 l ове воде садржи 3,159 g различитих минералних 

соли и 2,175 g слободног угљендиоксида (Станојевић, 2001). 
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Главну хидрографску артерију представља река Топлица која се пружа правцем 

запад - исток. Топлица је највећа лева притока Јужне Мораве, како по површини слива, 

тако и по количини воде. Слив јој обухвата 14.9% од целокупне површине слива Јужне 

Мораве, а у њеном протицају Топлица учествује са 10.9%. Извориште Топлице је на 

источној страни Копаоника испод Панчићевог врха, Сувог Рудишта. Код општине 

Дољевац улива се у Јужну Мораву. Дужина њеног главног тока износи 124 km. 

 

 
 

Слика 7. Река Топлица и поглед на брдо Хисар и Прокупље 

(Извор: opanak.rs) 

 

Акумулација ''Растовница'' подигнута је на 400 m од ушћа Растовнице у Топлицу. 

Висина бране износи 21  m а запремина акумулације 468.000m³ воде. Намењена је за 

снабдевање Прокупља индустријском водом, затим за одбрану од поплава и задржавању 

наноса. Налази се у непосредној близини пута Ниш - Прокупље - Приштина. Због 

недовољне техничке опремљености, акумулација је забрањена за купање. И поред забране, 

евидентно је масовно присуство купача Прокупља и околине (Станојевић, 2001). 
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4.4. Живи свет као туристичка вредност 
 

 

Биљни и животињски свет имају посебан значај за туристичка кретања. С обзиром на 

чињеницу да се ради о простору где постоје разлике у рељефу, клими, саставу земљишта и 

хидрографији, самим тим и живи свет је различито заступљен. Вегетација као ваздушни 

филтер са својом хигијенско-здравственом улогом, односно рекреативним својствима има 

већи значај од животињског света. Посредством човека створени су паркови и вртови као 

особите комбинације боја и облика богатог и разноврсног биљног света (Станојевић, 

1996). 

Простори посебних природних вредности као и заштићене области нису означени, 

али постоје тенденције стављања под заштиту простора епигеније Топлице, брда Хисар и 

скупа планина источно од Прокупља: Соколовица, Видојевица, Арбанашка, Пасјача. 

Тренутно се под заштитом налазе стабла као споменици природе (такозвана стабла 

записи). У изради је предлог заштите за још 5 стабала на територији општине Прокупље. 

На подручју Топличког округа забележено је 1155 биљних врста, на основу теренских 

истраживања. На основу таксономског прегледа уочава се да са 1864 таксона Топлички 

округ представља у флористичком смислу једну од најбогатијих области у Србији. 

Богатство флоре Топлице у односу на флору Европе представља сегмент од незамисливог 

значаја (prokuplje.org.rs). 

 
 

Слика 8. Водомар, настањује ток реке Топлице 

(Извор: sigma-foto.rs) 
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5. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 

 

Друштвени атрактивни фактори су они делови туристичке понуде који привлаче 

туристе, а нису одраз природних услова. Настали као резултат људског физичког и умног 

рада они улазе у круг опште друштвених добара. Њихово шире везивање за туристички 

промет наступило је у фази развијања туризма када се закључило да се бољи економски 

резултати могу постићи повезивањем природних и друштвених атрактивности. Друштвене 

карактеристике општине Прокупље које ће бити истражене у овом делу рада су: историја, 

становништво, културно-историјски споменици и најзначајније манифестације. 

 

5.1. Историја Прокупачког краја 
 

 

Прокупље је један од малобројних градова који има ту срећу да је његова прошлост 

сачувана, а да се налази готово у самој вароши. Брдо Хисар које са три стране обавија река 

Топлица, штитећи га својим доминантним положајем, је било предодређено за 

осматрачницу и утврђење, пошто га је било лако бранити. 

На осунчаној источној падини брда никло је прво цивилно насеље, зачетак данашње 

вароши. Под овим именом, као град св. Прокопија, град се први пут помиње 1395. у 

повељи књегиње Милице (turizamprokuplje.rs). 

Први трагови живота на падинама Хисара су из времена праисторије, откривени 

испод темеља римског храма. Вероватно је још у то време на брду постојало утврђење. 

Топлицу у то време насељавају дивљи Дарданци. 

Римска освајања почетком нове ере у Топлицу доводе освајаче који користе рудно 

богатство Топлице али граде путеве и утврђења. У подножју брда Хисар су темељи храма 

посвећеног Херкулу и темељи монументалних римских терми, оба из I-II века н.е. Римска 

станица Hammeum, забележена на Појтингеровој карти, налазила се вероватно на брду 

Хисар. Цивилно насеље развијало се на подручју данашње вароши (turizamprokuplje.rs). 
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Византијска обнова храма у подножју брда Хисар сведочи о значајној градитељској 

активности током VI века. Извори говоре да се насеље тога времена звало Комблос, село-

град. У X веку у подножју Хисара је подигнута монументална црква, тробродна базилика 

са три апсиде. Вероватно је у то доба постојало утврђење на врху брда. Тврђава чији су 

остаци сачувани на врху брда потиче из XIV века. У то време кад је опасност од Турака 

била евидентна, у Прокупљу је обновљена већ постојећа тврђава. Народно предање каже 

да је Топлицом управљао Југ Богдан, а тврђаву и малу цркву у подножју брда приписује 

управо њему. То је време кад Турци крећу у освајање Балкана, заузимају једну по једну 

државицу завађених великаша (turizamprokuplje.rs). 

 
 

Слика 9. Данашњи изглед реконструисаног утврђења на Хисару 

(Фото: М. Тошковић, 2020) 

 

У првом налету Турци нису ни јуришали на тврђаву. У судару са Србима, идући 

према Крушевцу, побеђени су у боју на Плочнику 1386. године. Те године су мошти Св. 

Прокопија пренете у прокупачку цркву из Ниша како би се сачувале од непријатеља 

(turizamprokuplje.rs). 
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Године под Турском влашћу Топлица је храбро поднела. У прва два века се живело 

под врховном влашћу Турака, варош је административно припадала санџаку Алаџа Хисар 

са средиштем у Крушевцу, а звала се Оркуб (Урћуб). Путописци XVI века говоре о 

живописној Топлици, густо насељеној. У време ропства се кроз Топлицу неометано 

одвијала трговина, у самом граду је постојала дубровачка колонија житеља трговаца, 

најбројнија током XVI и почетком XVII века. После аустро-турских ратова и сеоба Срба 

1690, а поготово 1734, Топлица је готово запустела. У ове крајеве населили су се Арнаути 

и Черкези. (turizamprokuplje.rs). 

Топлица је ослобођена од Турака први пут 1806. године, а коначно тек 1877, када се 

морала изнова насељавати. Данашње становништво води порекло од досељеника из Црне 

Горе, Хрцеговине, са Косова и Метохије, као и са подручја Власине и Владичиног Хана. 

Ти људи су бранили Топлицу у Балканским ратовима, у Првом и Другом светском рату. 

Ти људи су дигли Топлички устанак 1917, кад је читава Европа била поробљена. То је 

чувени ''Гвоздени пук''. У периодима предаха између ратова, Прокупље се градило и 

развијало, памтећи херојску прошлост и гледајући у будућност (turizamprokuplje.rs). 

 
 

Слика 10. Поглед на Прокупље са утврђења 

(Фото: М. Тошковић, 2020) 
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5.2. Становништво 
 

 

Општина Прокупље је изузетно велика по пространству и има поред самог града још 

107 насељених места. Према подацима из 2019. године општина је имала укупно 40.748 

становника. Полна структура становништва је таква да су мушкарци у мањини (мушкарци 

20.258, жене 20.490). У старосној структури преовлађује зрело становништво (од 0-17 

година чини 18%, од 18-64 година 60%, и преко 65 година чини 22% укупног броја 

становништва) (Витална статистика, РЗС). 

 

Табела 5.- Укупан број становника на територији општине у десетогодишњем периоду 

од 2010.-2019. године 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

45261 44479 43986 43511 43021 42515 42068 41652 41218 40748 

 

Извор: Витална статистика, РЗС 

 

 

 
 

Графикон 4. Промена броја становника на територији општине у десетогодишњем 

периоду од 2010.-2019. године  

 

(Извор: Витална статистика, РЗС) 

 

Према подацима о виталној статистици Републичког завода за статистику на 

територији општине Прокупље, у десетогодишњем периоду од 2010. до 2019. године, 
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уочавају се неповољне тенденције. Оне се огледају у константном опадању броја 

становника и у последњој деценији као и у претходним, а почев од шездесетих година 20. 

века. Такође и у старосној структури становништва запажају се негативне тенденције. На 

проучаваној територији присутна је појава старења становништва што је карактеристика 

већине општина Јужне и Источне Србије. Главни узроци ових неповољних тенденција јесу 

константне миграције становништва у веће градске центре, а последњих година и 

миграције претежно младог становништва у иностранство. Тај тренд се наставља 

повећаним интензитетом. У сеоским срединама је све већа депопулација становништва 

због престанка биолошког обнављања и све већих миграција становништва из села у град. 

Овај тренд би у будућности могао да буде успорен развојом сеоског туризма на 

територији општине подстицајем и укључивањем становништва да се баве овом 

делатношћу. 

 

Графикон 5. Полна структура становништва 

(Извор: Витална статистика, РЗС, 2019) 

 

Графикон 6. Пирамида старости 

(Извор: Витална статистика, РЗС, 2019) 
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5.3. Културно-историјски споменици 
 

 

Под антропогеним туристичким вредностима подразумевамо оне објекте, догађаје и 

манифестације за које се може везати пажња туриста а који су настали активношћу човека. 

За разлику од природних, које погодују развоју рекреативних врста туризма, антропогене 

туристичке вредности подстичу културна и манифестациона туристичка кретања. То 

потиче из естетских, куриозитетних, уметничких и знаменитих својстава туристичке 

привлачности. Како посета неких антропогених туристичких вредности и организација 

одговарајућих манифестација, често није временски условљена, туристички промет се 

може одвијати током целе године и користити за продужење туристичке сезоне у 

одговарајућим центрима (Станојевић, 2001). 

Плочник је археолошки локалитет Винчанске културе који се налази недалеко од 

Прокупља у истоименом селу, крај обале реке Топлице. Неолитско налазиште је 

откривено 1927. године, приликом трасирања железничке пруге од Прокупља према 

Куршумлији. Прва истраживања обављена су већ 1928. године, следеће 1929, обављена је 

публикација на немачком језику и научна јавност Европе је сазнала за значајно откриће. 

Истраживања су обављена 1960-1978. године у организацији Народног музеја Београда. 

Од 1996, истраживања обављају Народни музеј Топлице из Прокупља и Народни музеј 

Београда (turizamprokuplje.rs). 

 
 

Слика 11. Обновљено неолитско насеље Плочник 

(Извор: panacomp.net) 
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Оно што Плочник издваја од сличних налазишта из доба неолита је значајна 

количина бакарних алатки (око 50) на локалитету Винчанске, неолитске културе. Све је 

више доказа за претпоставку да је овде колевка металургије бакра најстарија у Европи 

(5500-4800 година п.н.е.). Налазиште у Плочнику се простире на 120 хектара. У том 

неолитском центру су живели људи који су градили куће, израђивали посуде од печене 

земље изузетног квалитета, статуете жена и мушкараца које представљају ремек дела 

праисторијске уметности. У циљу приближавања сазнања на основу досадашњих 

истраживања, реконструисано је насеље са неколико кућа од блата и трске 

(turizamprokuplje.rs). 

 
 

Слика 12. Неолитске фигурине пронађене на локалитету Плочник 

 

(Извор: panacomp.net) 

 

Римско насеље код села Бериља - на речној тераси налазе се остаци бедема, 

паралелно са савременим путем Прокупље - Ниш. Откривени су остаци римске палате 

која је имала грејање топлим ваздухом подова и зидова. Такође је нађена остава новца из 

IV века, што све указује на знатније римско насеље (turizamprokuplje.rs). 
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Римске терме у Бацу су откривене приликом градње пута од Прокупља према 

Куршумлији, а како је пут ишао право кроз објекат, направљен је мост испод кога су 

сачуване и конзервиране терме. Оне су подизане само на одговарајућим местима, као што 

је управо била област Топлице, богата изворима топлих вода по којима су јој стари 

Словени и дали име (turizamprokuplje.rs). 

На основу археолошких и историјских налаза претпоставка је да су изграђене током 

III или почетком IV века. Живот римских терми у Бацу тешко је реконструисати на основу 

доступних података, међутим, оне представљају ''важан каменчић у културном мозаику 

Србије'' (turizamprokuplje.rs). 

Рановизантијско утврђене у селу Бреговина, јужно од Житног Потока, на 

заравњеном платоу налазе се остаци рановизантијског утврђења са остацима насеља, 

грађеног у VI веку. Откривени су остаци бедема и базилике, а највећи део утврђења је и 

данас под земљом. 

Базилика код села Злата налази се на узвишеном платоу изнад данашњег села. Ту 

се простирало насеље које се, изгледа, састојало из горњег и доњег града. Масивни зид од 

опека наставља према реци на којој још увек постоје остаци масивне бране зидане опеком. 

Године 1972/73. приликом копања водоводног канала уништени су делови појединих 

грађевина унутар насеља и откривен део пода са мозаиком, који је свакако припадао 

базилици или каквој луксузној палати (Mаћејка, 1998). 

Остаци утврђења код села Баботинац такозвано Велико кале је имало облик 

неправилног четвороугла (100x150m), опасано моћним бедемом. Унутар утврђења су 

откривени остаци две базилике, једна је свакако епископска са субселијумом (седиштима 

за високо свештенство у апсиди) и малом крстионицом уз олтарски простор. 

Ргајски град код истоименог села је саграђен на заравњеном платоу званом 

Градина, има раван северни бедем, и двоструку линију бедема са остале три стране, 

правилно зиданог камена и негашеним кречом. У подножју брда мала, једнобродна 

хришћанска црква (Mаћејка, 1998). 

Манастир Ајдановац налази се на 27 km северозападно од Прокупља, код Велике 

Плане, на јужним падинама Великог Јастрепца. Црква Св. Ђорђа познатија је као 

манастир Ајдановац. 
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Манастир је зидан за време краља Милутина, има доста очуваних фресака и 

представља изузетну вредност на основу тога што је једини очувани манастир на 

територији општине Прокупље. Сама црква је једнородна базилика. Зидана је од тесаног 

камена, али је после ослобођења од Турака омалтерисана и окречена (turizamprokuplje.rs). 

 
 

Слика 13. Манастир Св. Ђорђа у Ајдановцу 

 

(Извор: putevimapravoslavlja.info) 

 

Њена унутрашњост има далеко већу вредност, јер колористика самог живописа је 

веома упечатљива. Има неколико интересантних фресака: Св. Петка и Св. Недеља, 

Христово распеће, Св. Георгије, Св. Прокопије и др. (turizamprokuplje.rs). 

Црква Св. Прокопија, првобитно тробродна базилика са три апсиде, сазидана је у X 

веку, црквени анали помињу 936. године као годину оснивања цркве. Крајем XIV века 

црква је обновљена, дозидан је јужни брод у оквиру кога је подигнута гробница у којој су 

похрањене мошти Св. Прокопија, пренесене из Ниша. Године 1734. црква је имала велику 

обнову. Северни брод, туторско одељење и гробница су дозидани између 1850. и 1860. 

године, те је црква добила данашњи облик тробродне базилике, црква је озидана и урађен 

је иконостас. Последње промене извршене су 1906. кад су са крова скинуте камене плоче 

и њима поплочан под у цркви (Mаћејка, 1998). 
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Слика 14. Црква Св. Прокопија у Прокупљу 

 

(Извор: toplickevesti.com) 

 

Латинска или Југ-Богданова црква, сазидана је у XIV веку, на светом месту. 

Мала, једнобродна црква с припратом живописана је убрзо по зидању али је тек мали део 

живописа очуван. У XVI веку дата је Дубровчанима, католицима, за богослужење те отуда 

у народу назив Латинска црква. Испод темеља, очувани су остаци римског храма 

посвећеног Хераклу и византијске базилике (Mаћејка, 1998). 

Утврђење на Хисару је, бар у делу који нам је остао очуван, озидано и делом 

обновљено у XIV веку, у време распада српске државе. Зидао га је локални великаш, на 

месту стратешки важном за одбрану читаве Топлице. Имало је горњи град и два круга 

бедема предграђа, за смештај становништва у време кад се ратовало. Озидано је 

притесаним каменом и негашеним кречом, уз максимално поштовање конфигурације 

терена. У делу утврђења, испод задужбине др Алексе Савића, откривени су остаци 

римских грађевина, вероватно траг некадашњег Хамеума (Hammeum). Од средњовековног 

утврђења очувани су цистерна за воду у подграђу, три бедемске куле источног подграђа и 

моћна Југ-Богданова кула крај Топлице која је имала задатак да брани мост преко реке 

који је ту постојао (Mаћејка, 1998). 
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Конџељска црква налази се у близини Прокупља код села Конџеља, на узвишици 

од 310 m надморске висине. То је црква светих Архангела Михаила и Гаврила. Са 

градњом цркве отпочело се 1885. године, а радови су завршени 1900. године 

(turizamprokuplje.rs). 

 
 

Слика 15. Црква Св. Арханђела у Конџељу 

 

(Извор: prokuplje.org.rs) 

 

Архитектура објекта обликована је у духу прелазног периода када се први пут 

тежило ка европским утицајима из времена после ослобођења од Турака. Приметан је 

руски утицај у вези изградње ове цркве. Купола по свом спољашњем облику одаје грчки 

утицај. Карактеристике овог објекта су измешаност стилских елемената, складност облика 

и добра пропорција (turizamprokuplje.rs). 

Споменичке туристичке вредности су различитог времена настанка, стилске 

припадности, форме појављивања, уметничке вредности и историјског значаја. 

Туристички промет споменичких вредности се своди на кратке посете, али још нису 

пронађене праве форме бољег приказивања туристима ових значајних уметничких, 

архитектонских и историјских вредности. Многобројна спомен обележја подигнута после 
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Другог светског рата, сведоче о скупо плаћеној слободи народа Топличког краја 

(Станојевић, 2001). 

Од споменика између два светска рата репрезентативно место има Споменик палим 

Топличанима у ратовима 1912-1918 године, који се налази у центру Прокупља. Скултурни 

споменик са уређеном парковном површином незаобилазна је вредност у склопу боравка 

туриста (Станојевић, 2001). 

 
 

Слика 16. Споменик палим Топличанима у центру Прокупља 

 

(Извор: toplicablog.eordpress.com) 

 

Од амбијенталних вредности са наглашеном угоститељском и забавном функцијом 

значајан је Савићевац - задужбина др Алексе Савића. Сви културни, научни, политички, 

информативни, а самим тим и туристички садржаји везани су за ово здање. Према 

тестаменту др Савић, треба га користити ''болнима за опорављање, а младима и здравима 

на уживање'' и вратити му првобитну изворну функцију (Станојевић, 2001). 



 

40 

 

5.4. Културне манифестације 
 

 

У Прокупљу се сваке године организују традиционалне културно-историјске 

манифестације које својим садржајем и програмом подсећају грађане и посетиоце на 

значајне датуме или личности наше прошлости. 

Једна од најпознатијих градских манифестација је прослава градске славе дана 

Светог Прокопија 21. јула, свеца по коме је град добио име и чије се мошти налазе у цркви 

у граду. Славље почиње 20. јула бројним спортским такмичењима и културним 

дешавањима (prokuplje.org.rs). 

У Прокупљу се крајем августа и почетком септембра, деценијама одржавају 

Међународни књижевни ,,Драинчеви сусрети’’ уз доделу ,,Драинчеве награде’’ за најбољу 

књигу поезије у претходној години. У част великог српског песника Радета Драинца, 

неколико дана гостују најпознатији песници из Србије и околине. 

Kрајем августа у Прокупљу се одржава и традиционална Међународна ликовна 

колонија ,,Меморијал Боже Илића’’ у знак сећања на великог српског сликара. Сликари су 

гости родног села Боже Илића - Житног Потока (prokuplje.org.rs). 

Том приликом се додељује и награда која носи име овог великана за најбољу 

изложбу на територији Републике Србије у претходној години. На завршетку колоније, у 

градској галерији ,,Божа Илић’’ гости - сликари излажу своје слике. 

Током јуна месеца, у селу Велика Плана поред Прокупља одржава се сајамско-

туристичка манифестација ,,Сабор вишњара-Дани вишње’’(prokuplje.org.rs). 

У Прокупљу се традиционално одржава и Међународна дечја ликовна колонија 

,,Сунце’’. Током августа деца из Србије и окружења долазе у Прокупље у пратњи 

професора ликовног васпитања, обилазе топлички крај, а упознајући се са природним 

лепотама и културно-историјским  знаменитостима стварају уникатна уметничка дела. 

У организацији Туристичко-спортског центра, на градском базену, од 27. До 29. јула 

одржава се фестивал пива ,,Beer fest’’. Љубитељи пива и добре забаве могу да уживају у 

разноврсном тродневном музичком програму (prokuplje.org.rs). 



 

41 

 

6. ПОТЕНЦИЈАЛИ КОЈИМА РАСПОЛАЖУ СЕОСКА 

НАСЕЉА ПРОКУПАЧКЕ ОПШТИНЕ 

 

На територији општине Прокупље села су претежно концентрисана на додиру 

котлине и речних долина, у појасу од 400 до 900 метара надморске висине. Већином се 

налазе у близини главних саобраћајница и градских насеља. Садржаји понуде сеоског 

туризма могу бити: 

• здравствено ректреативни (климатско лечење, пешачење и сл.), 

• спортско и радно-рекреативни (лов, риболов, планинарење, обављање лакших 

пољопривредних радова-чување стоке, сакупљање сена, брање воћа и др.), 

• гастрономски (домаћи специјалитети, еколошка храна), 

• привлачни зелени пејзажи, бистри планински токови, природне лепоте, планинске 

куће-брвнаре, воћњаци, ливаде, и други атрактивни елементи, 

• етнолошки - еколошки (представљање живота сељака и историје сеоских насеља и 

ширег краја на изворан начин, фолклорне игре и песме, народни обичаји, 

традиционалне спортске игре, бораваку незагађеној и здравој средини и др.). 

За развој здравствено-рекреативног, спортско и радно-рекреативног туризма, 

нарочите погодности својом ресурсном основом и положајем пружају следећа села на 

територији општине Прокупље: Бели Камен, Плочник, Гојиновац, Баботинац, Микуловац, 

Костајница, Крушевица, Пискаље, Бејашница, Бресница, Велика Плана. Сва села су 

електрифицирана, а у већини од њих постоје сеоске продавнице или се налазе у њиховој 

непосредној близини, изграђени су аутомобилски путеви и водоводи, а у неким и 

амбуланте. У њима постоје повољни услови за производњу све траженије здраве природне 

хране, без присуства пестицида и других хемијских супстанци (Станојевић, 2001). 

Најзабаченија села, која су уједно доживела и највећи степен депопулације, 

инетресантна су по остацима патријархалног начина живота, етнолошким 

карактеристикама и природним лепотама (Буколорам, Обртинце, Товрљане). Међутим, у 

њима су, због слабе приступачности, удаљености од градских насеља и патријархалности 



 

42 

 

становништва, ограничени услови за развој сеоског туризма. Ова села би путем 

ревитализације и другим мерама могла добити значајну улогу (Станојевић, 2001). 

 

6.1. Руралне амбијенталне вредности 
 

 

Већина сеоских насеља потиче из турског периода. Млађа насеља су формирана 

после ослобођења Топлице од Турака, а имена добила по првим досељеничким 

породицама, односно њиховим местима одакле су се и доселили. 

Прве грађене куће по ослобођењу Топлице од Турака биле су брвнаре и чатмаре. 

Биле су мале, имале су по једно одељење. На средини је било каменом ограђено огњиште. 

За вериге је био окачен бакрач, а крај ватре су били од глине поређани грнићи. Тавана и 

димњака није било, дим је излазио кроз кров. Брвнаре су градили људи тамо где је било 

више шума. Постављао се темељ од камена, зидови од тесаних стабала, кров од дасака или 

сламе преко које је пребацивано дрвено лемезје, да је ветар не разноси. Плетара или 

чатмара је најчешће грађена у равницама. Грађена је тако што је коље побијено у земљу, 

оплетено прућем и лепљено блатом. После ових кућа граде се боље - полубрвнаре и 

получатмаре. Оне имају већ два одељења - кујну и собу. Покривају се ћерамидом и имају 

димњак, а и соба се кречи. Касније се граде косовске приземљуше, моравске приземљуше 

и куће моравског типа. Оне имају више одељења, доксате и тремове (Станојевић, 2001). 

На подручју Топличке котлине и њеног јужног обода некада је било много цркава. 

Као доказ за то имамо многобројна црквишта расута по целом овом подручју. Велики 

туристички значај имају сеоске цркве које се налазе непосредно покрај главних 

комуникација (Конџељска, Губетинска, Гојиновачка, итд.) (Станојевић, 1996). 

Савремене сеоске куће граде се по плану и од тврђег материјала и имају довољан 

број лепо уређених просторија са широким и светлим прозорима. Савремени уређаји све 

више испуњавају сеоска домаћинства. Сеоска дворишта, поред стамбених објеката, 

садрже и економски део са стајама за стоку, а делимично и простор за гајење појединих 

култура. Сеоска насеља за разлику од градских, имају посебан амбијентални значај. 

Нарочито су привлачна насеља изложена осунчавању, повезана са саобраћајницама и 

уоквирена воћњацима и виноградима. У планинским селима изузетну вредност имају 
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амбијенталне целине представљене објектима домаће - кућне архитектуре, које 

представљају одраз времена у коме се живело и данашњег степена недовољне економске 

развијености појединих делова Топличког краја (Станојевић, 2001). 

 

6.2. Сеоске манифестације 
 

 

Поред осталих антропогених вредности пажњу туриста привлаче и приредбе које по 

свом садржају могу бити: политичке, уметничке, спортске, културне и забавне. Истичу се 

са разноврсном и дугом традицијом. Посећеност појединих манифестација зависи од 

садржаја приредбе, традиције, ранга учесника, времена и места одржавања, учесталости 

приредбе, традиције, опште поруке, гостопримљивости домаћина, организације превоза и 

смештаја итд. Најпосећенија су спортска такмичења, концерти народне и забавне музике, 

као и сусрети села, јер у већини случајева не захтевају висок културни ниво и 

информисаности посетилаца. Манифестације у туристичким местима су од посебног 

значаја јер доприносе обогаћивању садржаја боравка посетилаца и повећању дневне и 

укупне потрошње гостију (Станојевић, 2001). 

Веома важан туристички значај имају сабори. То су дани када се окупља доста света, 

продаје разноврсна роба, представљају разноврсне приредбе и организују разна спортска 

такмичења. Угоститељи се веома брижљиво припремају за овакав облик манифестације. 

Знајући да ће добро зарадити, на саборима постављају импровизоване објекте за дочек 

гостију. Уз веселу музику једе се и пије до касно увече. Туристи се на оваквим 

манифестацијама веома пријатно осећају. Купују разноврсне сувенире и уживају у лепој 

музици и разноврсним кулинарским специјалитетима (Станојевић, 1996). 

Ликовна колонија у селу Ајдановцу своју активност отпочела је 1992. године. У раду 

колоније учествују студенти завршне године и постдипломци са факултета ликовних и 

примењених уметности. Њихов боравак је по утврђеном програму: да упознају Топлицу 

као културно средиште Србије, рад на сликању по избору, и насликана дела остају као 

поклон граду. Манифестација траје од краја септембра и почетка октобра у времену од 10 

до12 дана. Њихови радови се излажу у Галерији ''Божа Илић'' у времену додељивања 

истоимене награде (Станојевић, 2001). 
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Слика 17. Мотиви манастира Ајдановац на платну уметника 

 

(Извор: juznasrbija.info) 

 

Сусрети села, садржај ове манифестације обухвата: културно забавни програм, 

изложбу народне рукотворине и пољопривредних производа, организацију приредбе и 

понашање публике у сали и ван сале и дочек и испраћај гостију и жирија. Културно 

забавни програм обухвата: здравицу, рецитацију, инструментално извођење на народном 

инструменту (гусле, гајде, фрула, двојнице, труба, усна хармоника), две новокомпоноване 

народне песме, једну изворну песму, шаљиву тачку (имитацију, виц и сл.), драмски приказ 

или скеч, фолклор (изворни или кореографски) (Станојевић, 2001). 

Изузетно су значајне оне вредности које су препознатљиве за овај део Топличког 

краја, пре свега, инструментално извођење на народним инструментима, изворне песме и 

фолклор у народној ношњи. Посебно је привлачна садржина древних обичаја који на овај 

начин не падају у заборав. Најчешће се приказују Крсна слава, Божић и Ускрс. Изузетно 

место у склопу манифестације има изложба народне рукотворине и пољопривредних 

производа, јер се ради о традиционално пољопривредном простору чија је перспектива, 

пре свега, у производњи хране. Од предмета народне рукотворине треба поменути: 

грабуље, виле, корпе, мотике за потребе пољопривреде; разне одевне предмете (џемпере, 

чарапе, мараме итд.). Од пољопривредних производа учествује роба најбољег квалитета и 

са највећом тежином. Рекордна производња се постиже у производњи воћа (вишања, 

шљива и јабука) и поврћа (паприке, бостана и парадајза) (Станојевић, 2001). 
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Манифестација везана за борачку активност одржава се у селу Велика Плана, у 

дворишту сеоске цркве, где постоји и спомен обележје. Свака црква има своју славу, када 

је истовремено и Дан сабора. Поједине цркве имају и по две - три славе. Сабори су дани 

разоноде и весеља. Овакав облик масовног окупљања нарочито имају цркве које се налазе 

непосредно покрај главних комуникација као што је рецимо Конџељска црква 

(Станојевић, 2001). 

У току сабора цркве су отворене, па је заинтересованима омогућен улазак и 

разгледавање културно-уметничког стваралаштва. Свака црква има травнато двориште и 

засађено горостасно дрвеће. На саборима се млађи свет окупља у поподневним часовима, 

када је уједно и најповољније време за шетњу. За разлику од ранијих година, када се на 

саборима много играло и певало, сада се ова манифестација углавном састоји у шетњи и 

међусобном упознавању и зближавању. На саборима се могу купити поједини украсни 

предмети, као и одговарајућа освежавајућа пића. Присуство музике и народних игара у 

последње време је све мање. Још увек, Роми својом музиком и игром дају посебан печат 

овој врсти славља. Њихова забава скреће пажњу пролазника да се прикључе овој 

својеврсној атракцији (Станојевић, 2001). 

 
 

Слика 18. Сабор вишњара у Великој Плани код Прокупља 

 

(Извор: politika.rs) 
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Већи број обичаја могу послужити као саставни део туристичког боравка: верски 

(Божић, Слава, Лазарице, Ускрс, Ђурђевдан, Литије, Јеремија и Додоле) и друштвени 

(крштења, свадба итд.). Свадбено весеље се састоји из три дела: момачке вечери, свадбе и 

дочека девојачке родбине. Момачкој вечери, уочи свадбе прикупи се у просеку од 30 до 40 

особа. Ово вече је посвећено момку - младожењи и његовом друштву, а одржава се у кући 

младожењиних родитеља. Свадба се заједнички организује од стране младожењиних и 

девојачких родитеља и уз сагласност младенаца одређује се и место весеља. У селима се 

углавном гости дочекују у баракама или већим друштвеним просторијама домова културе. 

Свадбено весеље се организује суботом или недељом, у времену од 13 до 20 часова, у 

присуству 100-300 гостију. Сутрадан, у нов девојачки дом долазе кум, стари сват и девер и 

у присуству многобројне, пре свега, девојачке родбине добијају дарове. На развој сеоског 

туризма верски и друштвени обичаји имају и те како важну улогу (Станојевић, 2001). 

 
 

Слика 19. Народна ношња из Топлице 

(Извор: pinterest.com) 
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7. СЕОСКИ ТУРИЗАМ У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ 

ПРОКУПЉЕ 
 

 

Анализом просторних чинилаца установљено је да је овај вид туризма тек у повоју. 

Међутим захваљујући потенцијалним могућностима на териотрији општине, уз већу 

материјалну подршку од стране општине и Републике, сеоски туризам би могао постати 

значајан фактор у успоравању како процеса депопулације, тако и привредне стагнације 

овог простора.  

 

7.1. Бели Камен 
 

 

На надморској висини од 988 m, 18 km од Прокупља, на планинском превоју Бели 

Камен налази се одмаралиште. Смештајни капацитети овог одмаралишта су 32 лежаја, а у 

бунгаловима (16) све собе су са централним грејањем, купатилом и терасом. У собама 

постоји кабловска телевизија и прикључак за интернет. Ово одмаралиште је намењено 

деци, спортистима, ловцима, као и свима онима које привлачи одмор у атмосфери 

нетакнуте природе. Због идеалне надморске висине погодан је за припреме спортских 

екипа на асфалтираном терену и трим стази. У близини одмаралишта (2,5 km) налази се 

етно-село са базеном (turizamprokuplje.rs). 

У овом селу се развио сеоски туризам захваљујући породици Kривокућа из 

Прокупља. Првобитно је ту била саграђена кућа са рибњаком и то за сопствене потребе а 

касније и базен и ресторан. Направљене су мање кућице такозване брвнаре, адекватне за 

смештај гостију. Да је све то рађено са љубављу и жељом да гостима села буде што 

удобније, бунгалови су направљени поред самог потока, тако да се могу опустити за 

викенд уз жубор и цвркут птица у миру и чистом ваздуху (infocentarjug.rs). 
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Слика 20. Етно село Бели Камен 

 

(Извор: infocentarjug.rs) 

 

Уколико  се одлучите да посетите Етно село Бели Kамен немојте пропустити да у 

етно ресторану Бели камен пробате домаћу традиционалну храну: домаћи сир и кајмак, 

пршуту, увек врућу погачу, јагњеће и прасеће печење, уколико више волите рибу имате 

изузетну прилику да у овом етно ресторану једете свежу рибу из рибњака који се налази 

поред базена (infocentarjug.rs). 

У склопу Етно Села постоје терени за разне врсте спортова: базен за одрасле и децу, 

језеро за спортски риболов, терени за: одбојку, тенис, фудбал, кошарку, љуљашке и 

тобогани за децу, трим стаза за шетњу по шуми уз чист ваздух и цвркут птица 

(infocentarjug.rs). 

На удаљености од 2,5 km од Белог Камена, 20 km од Прокупља, на врху планине 

Видојевица (Бандера), на надморској висини од 1155 m налази се опсерваторија. Најпре је 

2011. године инсталиран телескоп чији је пречник огледала 60 cm, a пет година касније 

допремљен је највећи телескоп у земљи и региону, а носи назив по нашем чувеном 

научнику Милутину Миланковићу. У потпуности је аутоматизован, а посматрање се врши 

преко интернета. То је тренутно највећи телескоп на западном Балкану 

(turizamprokuplje.rs). 



 

49 

 

7.2. Плочник 
 

 

У насељу Плочник тренутно не постоји ни једно домаћинство које се бави сеоским 

туризмом, али постоје капацитети и интересовање локалног становништва да се у 

будућности развије овај облик туризма. Сам боравак туриста може бити обогаћен разним 

садржајима, од учествовања у пољопривредним радовима, као што су косидба, жетва, 

бербе воћа, справљање ракије, до учествовања у разним обичајима, сеоским славама и 

другим активностима (Мартић - Бурсаћ, 2017). 

 
 

Слика 21. Етно кућа породице Мартић 

 

(Извор: Н. Мартић - Бурсаћ) 

 

Етно кућа Мартић се налази на имању породице Мартић у засеоку Горњокрајци. 

Настала је врло спонтано и из велике љубави према породици, завичају, традицији и 

самом Плочнику. Цела породица, која иначе живи у Нишу, је 31. јула 2008. године 

кренула са сређивањем породичне куће и окућнице у коју су долазили само током лета и 

викенда. Том приликом је пронађен велики број старих предмета, па су дошли на идеју да 

их очисте и заштите од даљег пропадања. Како је пронађен велики број старина, одлучили 

су да у соби која се није користила изложе све експонате. Међутим, број експоната се 

нагло увећавао, па су одлучили да целу кућу искористе као изложбени простор. Старине 

су прикупљали од родбине, пријатеља и бројних мештана у селу. Данас располажу 

значајним бројем експоната: старих алата, машина, покућства, посуђа, народних ношњи и 

сл. Етно-кућу су наменили за лично задовољство породице и својих пријатеља, а не за 

остваривање профита (Мартић-Бурсаћ, 2017). 
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7.3. Ајдановац 
 

 

У овом селу за сада не постоји ни једно домаћинство које се бави сеоским туризмом. 

Сва туристичка кретања која се дешавају концентрисана су око манастира Св.Ђорђа.  

На обронцима планине Јастребац, недалеко од Прокупља, налази се манастир 

посвећен светом великомученику Георгију. Манастир се налази у селу Ајдановац, а 

предање казује да је село, а и манастир са њиме, име добило по турском бегу Ајдану, који 

је примио монашки постриг, у знак благодарности Богу за спасење. Касније се настанио у 

близини ове светиње (eparhijaniska.rs). 

Тачно време подизање ове светиње није познато, али ако се узме у обзир архитектура 

и живопис храма, преовлађује мишљење да је манастир подигнут у време Немањића, 

највероватније у време владавине краља Милутина, или непосредно по турском освајању 

Балкана (eparhijaniska.rs). 

Сачувани натпис у манастирској Цркви сведочи да је храм подигнут као метох 

манастира Наупаре, а живописан 1492. године уз помоћ ктитора, игумана Данила и Матеја 

и приложника. Манастир се помиње у турским тефтерима из XV и XVI века и поседује 

велико имање. У манастиру је постојала школа, а била је развијена и преписивачка 

делатност. Манастирска Црква је неколико пута страдала, први пут највероватније у XVII 

веку. Б. Ђинђић бележи да су после Прве сеобе Срба 1690. године Арнаути, након 

опустошења Топлице разграбили манастирско имање, али и да је један од њих, по имену 

Ајдан сачувао манастир од даљих пустошења. По њему је манастир и примио турско име 

Ајдановац (eparhijaniska.rs). 

Манастир је дуго био пуст, а манастирска Црква је обновљена тек 1887. године. 

Након Берлинског конгреса и ослобођења Топлице 1878. године, Турци и Арнаути бивају 

протерани. Године 1899, Феликс Каниц посетио је овај манастир и записао да је 

манастирска Црква тада била „једина богомоља у целој области.“ Каниц бележи да је 

Црква обновљена 1884. године, али је вероватније да се то догодило 1887. године. Обнову 

манастира је помогао краљ Милан Обреновић, који је сазидао манастирске конаке и 

спомен чесму (eparhijaniska.rs). 
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  Након избијања Првог светског рата, почетком 1915. године Бугари су окупирали 

Топлицу. Почетком 1916. године опљачкали су манастир и спалили конаке. Тек по 

завршетку рата, уз помоћ Српске владе, подигнути су нови конаци, а манастир обновљен. 

До 1936. године служио је као парохијски храм, када је поново преображен у манастир. 

Манастир је поседовао велике земне поседе (eparhijaniska.rs). 

 
 

Слика 22. Изглед манастира данас 

 

(Извор: eparhijaniska.rs) 

 

Манастирска Црква је једнобродна базилика, издужене правоугаоне основе са 

апсидом на Истоку. На западној страни је припрата, испред које се налази зидани трем из 

каснијег периода (eparhijaniska.rs). 

Манастирска Црква је живописана 1492. године, руком непознатих зографа, 

највероватније провинцијских мајстора из северне Грчке. Живопис није комплетно 

сачуван, а рестауиран је 1996. и 1997. године. Најбоље је очуван зид на северном делу 

припрате и представља рад из првог периода живописа. Наос је живописан највероватније 

у XVII веку. У манастиру је неким чудом остало сачувано неколико богослужбених књига 

из XVIII и XIX века. У Цркви се чува и једна велика светиња, кивот са моштима светог 

пророка Наума. Иконостас је новијег датума, израђен у неокласицистичком стилу, а 

даривао га је краљ Милан Обреновић. 31. марта 1970. године манастир је стављен под 

зашититу Државе под редним бројем СК 236, као културно добро од великог значаја 

(eparhijaniska.rs). 
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7.4. Гојиновац 
 

 

На периферији виноградарског села Гојиновац, у долини реке Топлице, смештена је 

невероватна целина зграда усред бескрајних поља винограда: Винарија “Топлички 

виногради”. Ту се производе вина од 2011. године. Од самог почетка су знали да је ''лоза'' 

кључ доброг вина. Тако су од 2007. године почели са сађењем винове лозе високог 

квалитета, на старом, већ постојећем виноградарском тлу, оживљавајући скоро изгубљену 

традицију, због ембарга извоза у бившој Југославији. Од виталног значаја је да грожђе 

задржи квалитет на путу од лозе до боце, дакле, па је производња структурисана у складу 

са тим: ток сока грожђа вођен је силом гравитације. Област од 51 хектара, која је тренутно 

у производњи, јесте и биће посвећена Прокупцу, аутохтоној лози јужне Србије. Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay i Sauvignon Blanc се, такође, производе. Вина 

“Топлички Виногради” су директно доступна из винарије у Гојиновцу, широм света. 

Винарија својим посетиоцима нуди по договору обилазак винарије и дегустацију 

одређених сорти вина (toplickivinogradi.com). 

 
 

Слика 23. Топлички виногради (лево) и чувена аутохтона сорта вина Прокупац (десно) 

 

(Извор: vinsketure.rs) 
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8. SWOT анализа 
 

 

SWOT је скраћеница енглеских речи: Strengs - снаге, Weakness - слабости, 

Opportunities - шансе, Threats - претње. За сваки вид туризма, у овом случају сеоског, 

потребно је, с једне стране одредити његове јаке и слабе стране, и са друге стране 

анализирати шансе и претње из окружења. У наредном делу рада биће приказана SWOT 

анализа потенцијала развоја сеоског туризма на триторији општине Прокупље. 

Табела 6. SWOT анализа потенцијала развоја сеоског туризма на триторији општине 

Прокупље 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 

• Повољан саобраћајни положај 

• Близина туристичких вредности 

• Срдачност и гостољубивост 

домаћина 

• Домаћа здрава храна и производи 

• Очувана животна средина 

• Мноштво културно-историјских 

споменика 

• Повољна клима 

 

 

• Лоша економска позиција 

• Слаб буџет и слаба улагања у 

туристичку привреду 

• Неразвијена туристичка 

инфраструктура 

• Неедукованост домицилног 

становништва 

• Недовољна употреба 

информационих технологија у 

маркетиншке сврхе 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 
• Повезивање са туристичким 

центрима у околним општинама 

• Здрав начин живота 

• Могућност долазака посетилаца из 

других земаља 

• Пораст тражње за сеоским 

туризмом како на локалном тако и 

на регионалном нивоу 

• Нова радна места 

• Нове инвестиције 

• Недовољан општински буџет а 

самим тим и ограниченост улагања 

у туризам 

• Миграције становништва из села у 

град 

• Лоши демографски фактори 

• Непланска градња 

• Низак животни стандард 

становништва 

• Ограничено улагање у маркетинг и 

промоцију туристичких места 

• Потреба за великим инвестицијама 

• Лоша саобраћајна инфраструктура 
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9. АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ 
 

 

Техника прикупљања података и обавештења о некој појави међу већим бројем 

особа ради статистике, испитивања тржишта или јавног мишљења назива се анкета 

(velikirecnik.com). Анкетна истраживања се често примењују у друштвено-хуманистичким 

наукама. 

 

9.1. Резултати анкетног истраживања о мишљењу 

становника по питању потенцијала развоја сеоског туризма 

на територији општине Прокупље 
 

 

Анкетно истраживање са грађанима општине Прокупље има за циљ да прикупи 

мишљења становништва о потенцијалима за развој сеоског туризма на територији 

општине Прокупље, да укаже на њихову информисаност о овом виду туризма и спремност 

да се укључе у његов развој. Истраживање је спроведено у периоду од 12.12.-13.12.2020. 

године електронским путем. У овом истраживању учествовало је 100 испитаника 

различите полне, старосне и образовне структуре. 

На основу графикона полне структуре испитаника видимо да су жене учествовале са 

58%, а мушкарци са 42%. 

 

Графикон 7. Полна структура испитаника 

42%
58%

Мушки

Женски
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Старосна структура испитаника приказана је са пет старосних група, где је чак 43% 

испитаника било старосне доби од 26-35 година, 24% од 18-25 година, 17% од 36-45 

година, 12% од 46-55 година и 4% од 56-65 година. Испитаника са мање од 18 и преко 66 

година није било. 

 

 
 

Графикон 8. Старосна структура испитаника 

 

Образовна структура испитаника нам указује да чак 51% испитаника има високо 

образовање, 38% са средњим образовањем, 10% са вишим образовањем и 1% са основним 

образовањем. Испитаника са непотпуном основном школом није било. 

 

 
 

Графикон 9. Образовна структура испитаника 
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На питање ,,Колико сте информисани о сеоском туризму?'' 56% испитаника је 

одговорило да је делимично информисано, 17% да је прилично информисано, 16% да је 

добро информисано, 8% да није информисано и само 3% да је одлично информисано. 

Овакви резултати јесу поражавајући, јер нам указују да већина испитаника и то чак 56% 

није у довољној мери информисано о оваквом виду туризма а када би спојили и 8% 

испитаника који уопште нису информисани то би износило чак 64% који нису или су бар 

делимично информисани о оваквом виду туризма. Такође поражавајуће делује и чињеница 

да је само 3% испитаника одлично информисано о оваквом виду туризма. 

 

 
 

 

Графикон 10. Колико су грађани општине Прокупље информисани о сеоском туризму 

 

На питање ,,Да ли се слажете да општина Прокупље има потенцијала за развој 

сеоског туризма?'' чак 44% испитаника је одговорило да се слаже, 39% да се у потпуности 

слаже, 10% да се делимично слаже, 5% да се углавном не слаже и 2% да се уопште не 

слаже са овом констатацијом. Из приложеног можемо закључити да су грађани општине 

Прокупље и поред недостатка информисаности о сесоком туризму ипак свесни да њихова 

општина има потенцијала за развој оваквог вида туризма и та чињеница охрабрује. Ако 

спојимо број процената испитаника који се слажу са оваквом констатацијом онда би тај 

проценат био чак 83%. 

8%
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нисам информисан
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Графикон 11. У којој мери се грађани оптине Прокупље слажу са констатацијом да 

њихова општина има потенцијала за развој сеоског туризма 

 

На констатацију ,,Да је најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине 

Прокупље традиционална храна'' 36% испитаника се изјаснило да се делимично слаже, 

35% да се слаже, 14% углавном се не слаже, 13% у потпуности се слаже и 2% уопште се 

не слаже. Из наведеног можемо закључити да грађани општине Прокупље сматрају да 

традиционална храна није најзначајнији мотив за посету сеоском насељу а они који су се 

изјаснили потврдно на ову констатацију у укупном проценту чине 48%. 

 

 
 

Графикон 12. Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је 

традиционална храна 
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На констатацију ,,Да су најзначајнији мотиви за посету сеоском насељу општине 

Прокупље локални обичаји'' резултати су скоро идентични као и код прошле анализе, 34% 

испитаника се изјаснило да се слаже, 31% да се делимично слаже, 19% углавном се не 

слаже, 12% у потпуности се слаже и 4% уопште се не слаже. Из наведеног можемо 

закључити да грађани општине Прокупље сматрају да локални обичаји такође нису 

најзначајнији мотиви за посету сеоском насељу а они који су се изјаснили потврдно на ову 

констатацију у укупном проценту чине 46%. 

 

 
 

Графикон 13. Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље су 

локални обичаји 

 

На констатацију ,,Да је најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине 

Прокупље гостопримство домаћина'' 41% испитаника се изјаснило да се слаже, 26% да се 

делимично слаже, 25% се у потпуности слаже, 4% углавном се не слаже и 4% да се 

уопште не слаже. Из анализираног можемо закључити да испитаници овај мотив сматрају 

значајнијим мотивом од традиционалне хране или локалних обичаја за посету неком 

сеоском насељу и позитивном ставу у укупном броју се изјаснило чак 66% испитаника. 
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Графикон 14. Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је 

гостопримство домаћина 

 

На констатацију ,,Да је најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине 

Прокупље очувана и незагађена природа'' имамо процентуално по одговорима скоро па 

изједначене резултате, наиме 23% испитаника се изјаснило да се слаже са овом 

констатацијом, 22% углавном се не слаже, 21% се делимично слаже, 19% се у потпуности 

слаже и 15% уопште се не слаже. Овде примећујемо да се најмањи број испитаника у 

укупном броју од 42% изјаснио позитивно док са друге стране негативно у укупном броју 

процената чак 37%. Ово нам указује да су грађани свесни на постојање негативних 

тенденција у деградирању и загађењу природне средине а самим тим то онда за њих и не 

представља најзначајнији мотив посете сеоском насељу. 

 

 
 

Графикон 15. Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је 

очувана и незагађена природа 
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На констатацију ,,Да је најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине 

Прокупље разноврсност природних лепота'' чак се 42% испитаника изјаснило да се слаже, 

40% у потпуности, 13% делимично се слаже, 4% углавном се не слаже и 1% уопште се не 

слаже. На основу анализираног можемо закључити да разноврсност природних лепота 

представља најзначајнији мотив за посету неког од сеоских насеља на територији општине 

Прокупље а у прилог томе иде и чињеница да се у укупном проценту испитаника чак њих 

82% изјаснило позитивно на ову констатацију. 

 

 
 

 

Графикон 16. Најзначајнији мотив за поесту сеоском насељу општине Прокупље је 

разноврсност природних лепота 

 

На констатацију ,,Да је најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине 

Прокупље удаљеност од градских агломерација и ужурбаног живота'' грађани су се са 38% 

изјаснили слажем се, 30% у потпуности се слажем, 21% делимично се слажем, 6% 

углавном се не слажем и 5% уопште се не слажем. Уочавамо да овај мотив односно 

удаљеност од градских агломерација и ужурбаног живота представља други најважнији за 

посету неком сеоском насељу. То нам указује да савремени начин живота проузрокује 

доста стреса самим тим се и јавља потреба за одмором. У укупном проценту чак се 68% 

испитаника изјаснило позитивно о овом мотиву и он се по значајности налази на другом 

месту одмах иза разноврсности природних лепота. 
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Графикон 17. Најзначајнији мотив за поесту сеоском насељу општине Прокупље је 

удаљеност од градских агломерација и ужурбаног живота 

 

На констатацију ,,Да су најзначајнији мотиви за посету сеоском насељу општине 

Прокупље локалне манифестације'' чак се 30% испитаника изјаснило да се углавном не 

слаже са том констатацијом, 26% делимично се слаже, 22% се слаже, 14% уопште се не 

слаже и 8% се у потпуности слаже. Из анализираног можемо закључити да локалне 

манифестације не представљају најзначајније мотиве за грађане општине Прокупље и 

посету неком од сеоских насеља општине а у прилог томе иде и чињеница да се укупно 

чак 44% испитаника изјаснило негативно на ову констатацију 

 

 
 

Графикон 18. Најзначајнији мотив за поесту сеоском насељу општине Прокупље су 

локалне манифестације 
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На констатацију ,,Да су најзначајнији мотиви за посету сеоском насељу општине 

Прокупље разноврсни културно-историјски споменици'' 37% испитаника се изјаснило да 

се слаже, 30% да се делимично слаже, 22% се у потпуности слаже, 8% се углавном не 

слаже и 3% се уопште не слаже. Можемо закључити да разноврсни културно-историјски 

споменици сеоских насеља општине Прокупље представљају значајан мотив за посету 

неком од тих сеоских насеља јер се чак у укупном проценту 59% испитаника изјаснило 

позитивно на ову констатацију. 

 

 
 

Графикон 19. Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље су 

разноврсни културно-историјски споменици 

 

На питање ,,Колико се слажете са тврдњом да би овај вид туризма могао да буде 

иницијатор развоја економије и инфраструктуре у сеоским насељима општине 

Прокупље?'' чак 43% испитаника се у потпуности сложило са овом констатацијом, 40% се 

сложило, 9% се делимично сложило, 4% углавном се не слаже и 4% се уопште не слаже. 

Чак 83% испитаника се потврдно изјаснило и сложило да би сеоски туризам могао да буде 

иницијатор развоја економије и инфраструктуре у сеоским насељима општине Прокупље 

и самим тим овај резултат показује да су грађани свесни утицаја који туризам има на све 

сфере друштва и да је важан фактор у економском развоју не само на локалном већ и на 

регионалном и националном плану. 
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Графикон 20. Одговори испитаника на питање: Колико се слажете са тврдњом да би 

овај вид туризма могао да буде иницијатор развоја економије и инфраструктуре у 

сеоским насељима општине Прокупље? 

 

На питање ,,Колико сте заинтересовани за бављење сеоским туризмом на свом 

наслеђеном/породичном имању?'' чак 26% испитаника се сложило, 25% се делимично 

сложило и оно што охрабрује јесте 23% испитаника се у потпуности сложило односно 

потврдило да је заинтересовано за бављење овим видом туризма на свом 

наслеђеном/породичном имању, 18% се углавном не слаже и 8% се уопште не слаже. 

Може се слободно рећи да овакви резултати заиста охрабрују и указују да је чак у 

укупном броју испитаника њих 49% заинтересовано за бављење овим видом туризма. 

 

 
 

Графикон 21. Одговори испитаника на питање: Колико сте заинтересовани за бављење 

сеоским туризмом на свом наслеђеном/породичном имању? 

4% 4%

9%

40%

43%

1-уопште се не слажем

2-углавном се не слажем

3-делимично се слажем

4-слажем се

5-у потпуности се слажем

8%

18%

25%26%

23%

1-уопште се не слажем

2-углавном се не слажем

3-делимично се слажем

4-слажем се

5-у потпуности се слажем
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

У досадашњем периоду општина Прокупље није, на жалост, придавала значај 

сеоском туризму и није видела интерес за улагања у ову област. Овај недостатак може се 

надокнадити хитним дефинисањем позиције и препознатљивости општине Прокупље у 

сеоском туризму, а једна од метода јесте израда промотивне брендинг стратегије. 

Промотивна брендинг стратегија би обухватала и опсежни преглед свих 

потенцијалних сеоских туристичких дестинација, тренутно стање и могућности за улагање 

и каснију афирмацију. Спровођење промотивне брендинг стратегије подразумевало би 

израду мултимедијалне презентације сеоских туристичких дестинација, туристичке мапе и 

брошура за конкретне дестинације. Актуелне дестинације за планински, ловни, 

рекреативни, а у перспективи зимски и сеоски туризам је Бели Kамен, спортски и градски 

туризам је комплекс Хисар, планински и зимско - рекреативни Јастребац и бањски ''Сува 

чесма“. У овим реонима потребно је израдити планове и пројекте за изградњу или 

поправку комуналне, путне и туристичке инфраструктуре. Да би Прокупље могло да 

прими и угости већи број туриста, основни услов је изградња смештајних капацитета или 

доградња и прилагођавање постојећих капацитета.  

У току израде мастер рада обављено je анкетно истраживање. Истраживање је 

спроведено међу 100 испитаника општине Прокупље и имало је за циљ да прикупи 

мишљење грађана о потенцијалима за развој сеоског туризма на територији саме општине. 

Резултати истраживања су доста тога показали, пре свега указали су на недостатак 

информисаности о оваквом виду туризма код локалног становништва, а оно што је 

позитивно јесте да и поред недостатка информисаности о сеоском туризму грађани су 

ипак свесни да њихова општина има потенцијала за развој оваквог вида туризма. 

Истраживање је такође показало да су грађани свесни утицаја који туризам има на све 

сфере друштва и да је важан фактор у економском развоју не само на локалном већ и на 

регионалном и националном плану. Локална самоуправа би требала све ове податке да 

узме у обзир и да поводом тога предузме адекватне кораке на развој сеоског туризма зарад 

добробити и благостања целокупне локалне заједнице. 
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ПРИЛОЗИ 
 

Анкетни упитник за грађане општине Прокупље 
 

Основни циљ овог упитника је прикупљање мишљења становништва о потенцијалима за 

развој сеоског туризма у општини Прокупље. Анкета је анонимна и користиће се у сврху 

научне обраде и израде мастер рада на Департману за географију Природно-математичког 

факултета у Нишу. 

 

1.Пол:  

М  

Ж 

 

2.Године старости: 

а) мање од 18 

б) 18-25 

в) 26-35 

г) 36-45 

д) 46-55 

ђ) 56-65 

е) преко 65 

 

3.Образовање: 

а) непотпуна основна школа 

б) основно образовање 

в) средње образовање 

г) више образовање 

д) високо образовање 
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4.Туризам на селу је све популарнији у нашој земљи. Колико сте информисани о сеоском 

туризму? 

а) нисам информисан 

б) делимично сам информисан 

в) добро сам информисан 

г) прилично сам информисан 

д) одлично сам информисан 

 

5.Туризам на селу се упражњава као врста одмора, али доноси и бројне бенефите 

локалном становништву. Да ли се слажете да општина Прокупље има потенцијала за 

развој сеоског туризма? 

а) уопште се не слажем 

б) углавном се не слажем 

в) делимично се слажем 

г) слажем се 

д) у потпуности се слажем 

 

На следећа питања одговорите заокруживањем од 1 до 5. Одређени број представља 

интензитет вашег слагања са ставом. 1-уопште се не слажем; 2-углавном се не слажем; 3-

делимично се слажем; 4-слажем се; 5-у потпуности се слажем. 

 

6.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је традиционална 

храна. 

1 2 3 4 5 

7.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље су локални обичаји. 

1 2 3 4 5 
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8.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је гостопримство 

домаћина. 

1 2 3 4 5 

9.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је очувана и 

незагађена природа. 

1 2 3 4 5 

10.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је разноврсност 

природних лепота. 

1 2 3 4 5 

11.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље је удаљеност од 

градских агломерација и ужурбаног живота. 

1 2 3 4 5 

12.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље су локалне 

манифестације. 

1 2 3 4 5 

13.Најзначајнији мотив за посету сеоском насељу општине Прокупље су разноврсни 

културно-историјски споменици. 

1 2 3 4 5 

14.Колико се слажете са тврдњом: овај вид туризма могао би да буде иницијатор развоја 

економије и инфраструктуре у сеоским насељима општине Прокупље? 

1 2 3 4 5 

15.Колико сте заинтересовани за бављење сеоским туризмом на свом 

наслеђеном/породичном имању? 

        1 2 3 4 5 

 

Хвала на учествовању у анкети! 


