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Увод 

 

Око 250 километара југоисточно од Београда, а 30 километара југозападно 

од Ниша, у питомој долини реке Топлице по којој је читав овај крај назван 

Топлица, сместила се варош Прокупље. Име је добила по Светом Прокопију, 

Христовом следбенику из III века. Град Прокупље је административни, привредни 

и културни центар истоимене општине и Топличког округа у чији састав улазе још 

општине Куршумлија, Житорађа и Блаце. У Прокупљу према попису становништва 

из 2002. године живи 27.673 становника, док у целој општини, у 108 насељених 

места, живи 48.501 становник. Прокупље је добро саобраћајно повезано са 

остатком Србије. Кроз њега пролази магистрални пут Ниш - Приштина, као и 

железничка пруга. Прокупље се сместило на обалама реке Топлице, у њеном 

средњем току, окружено брдима Хисар, Боровњак, Рачунково брдо, Соколица и 

Губа.  

Данашњи град Прокупље смештен је дуж обала реке, тамо где се завршава 

њен средњи ток и одакле се, на изласку из града, котлина шири у плодну добричку 

равницу. Окружен и стешњен брдима Хисаром (358), Боровњаком (393), Губом 

(339) и Соколицом (474), град је веома густо насељен, размештен на надморској 

висини 250 – 350 м. Нова насеља ничу на слободним површинама према Плеханој 

кући, Ђуревцу и Стражави, готово спајајући град с оближњим селима. У Прокупље 

се стиже из правца Ниша, краћим путем преко Мерошине или дужим преко 

Дољевца. Један путни правац води на запад ка Куршумлији, а у Белољину се одваја 

пут ка Крушевцу. Данашња варош је изграђена углавном у 20. веку. Градитељска 

активност одвијала се по пројектима београдског архитекте Бранка Таназовића 

коме је асистирао Драгутин Маслаћ, у духу модернизованог академизма. 

Најзначајније су свакако зграда окружног начелства, данашња Скупштина 

општине, зграда у којој је смештена основна школа “Н.С.Татко”, затим зграда 

некадашње Поште, а данас зграда Народног музеја Топлице (1925). Зграду 

Соколског дома пројектовао је Момир Коруновић. Из овог времена је и задужбина 

доктора Алексе Савића подигнута по његовој жељи на Хисару која је, захваљујући 

истакнутом положају, постала готово заштитни знак вароши. 
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1. Географски положај 

 

Прокупље је градско насеље у Србији и седиште истоимене општине и 

Топличког округа. Према попису из 2011.године, насељено место Прокупље имало 

је 27 163 становника (према попису из 2002. било је 27 673 становника, док је 

према оном из 1991. било 28 303), док цела општина Прокупље према попису из 

2011.године има 43 631 становника (према попису из 2002. било је 51 698). Град се 

развио на месту античког Хамеума, а свој назив је добио по Храму Светог 

Прокопија, који потиче из X века.  

Прокупље је административни, привредни и културни центар истоимене 

општине и Топличког округа. Налази се у јужној Србији, у средњем току реке 

Топлице, на 43° и 24’ с.г.ш и 21° 19’ и.г.д. на надморској висини од 255m. 

Површина Топличког округа је 2.230км
2, а oпштине Прокупље 759km². На северу 

се општина Прокупље граничи са општинама Крушевац и Алексинац, на истоку са 

општинама Мерошина и Житорађа, на југу са општином Бојник, а на западу са 

општинама Куршумлија и Блаце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Територија општине Прокупље; 

извор: sh.wikipedia.org. 
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Топлички крај припада средишњој зони громадних планина и котлина, 

родопској маси – најстаријем делу копна Балканског полуострва и динарској зони 

веначних планина. Река Топлица је подељена на јужни и северни део. Њен јужни 

део се наставља на планину Радан и Лесковачку котлину, а северни део се завршава 

гребеном Великог, па донекле и Малог Јастрепца. Западну страну затварају 

обронци Соколовице и Копаоника, док се на истоку, пратећи ток реке Топлице, она 

надовезује на планински масив Пасјаче и равничарско земљиште Добрича.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Повољан географски положај и конфигурација терена условили су да 

најзначајнија средњебалканска трансверзала која повезује Црно море с Јадранским, 

делом иде управо Топлицом, затим Косаницом и преко Косова и Метохије чинећи 

најкраћу везу између Моравско-вардарске долине и Јадранског мора. Овај путни 

правац, уз низ споредних, био је од прворазредног значаја за сва историјска и 

културна кретања у овом делу наше земље. 

Слика 2. Повезаност Прокупља путном мрежом са 

насељима у околини; извор: sh.wikipedia.org. 
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2. Природне карактеристике 

 

 

Природни фактори који владају на подручју Прокупља имају велики утицај 

на формирање земљишта, његове карактеристике, а самим тим утичу и на начин 

коришћења земљишта. Плодно тле, повољне климатксе карактеристике, уз 

бројност речних токова, условили су давнашњу насељеност територије општине 

Прокупље. Стога је неопходно аналазирати поједине природне факторе. 

 

2.1. Геоморфолошке карактеристике 

 

Основе геолошке грађе и рељефа Топличког округа постали су за време 

алпскогнабирања. Средином олигомиоцена дошло је до разламања старе Родопске 

масе, а каопоследица тих процеса формирале су се громадне планине и котлине, 

раздвојене раседима. У том геолошком периоду формирана је Топличко-косаничка 

котлина са својим ободом. Топличко-косаничка котлина смештена је између Малог 

и Великог Јастрепца на северу, Копаоника и Пожара на западу, Проломских 

планина, Соколовице, Арбанашке планине, Видојевице и Пасјаче на југозападу и 

југу.  У неогену један залив Панонског језера продро је у Топличко-косаничку 

котлину и испунио је водом, чији је ниво достизао 760 m надморске висине. 

Топличко-косаничко неогени језеро било је најјужнији залив великог Панонског 

језера. У Топличко-косаничко неогено језеро уливале су се речице и потоци са 

околних планина и брда и носили еродирани материјал и акумулирали га у језерски 

басен. Апсолутна висина централне језерске равни не може се тачно одредити, али, 

судећи по епигенији на Хисару (358 m) код Прокупља, она лежи на 380 m 

надморске висине.1 Долина Топлице је композитна јер се састоји од више 

проширења и клисура. Састављена је из четири морфолошки различита дела: 

клисурастог дела долинеТоплице-од изворишта до села Влахиње, које се налази 

западно од Куршумлије, Топличко-косаничке котлине (котлина средње Топлце) од 

Влахиње до села Губетина, кратке пробојнице између Губетина и Прокупља, и 

                                                 
1 Марковић, Ј.(1967). Географске области СФР Југославије, унив. уџбеник, издање Завода за 
уџбенике СР Србије, Београд, прво издање, стр. 235 
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долине доње Топлице, која је усечена у језерске седименте Добрича. Топлица није 

јединствена, ни по геолошкој грађи ни по конфигурацији терена.  У оквиру 

Топлице издвајају се две котлине: Топличка и Косаничка, као и више мањих 

проширења и клисура у долинама притока реке Топлице. Са дна Топличке котлине 

уздижу се узвишења која представљају делове геолошке основе са којих су 

денудационим процесима спрани језерски седименти. Надморска висина таквих 

усамљених узвишења износи до 500 m, међу којима су најпознатије: Губа, Велика 

чука,  Умац, Шанац, Боровњак, Хисар, који представља ртну епигенију реке 

Топлице код Прокупља.  По странама речних долина могу се приметити 

местимично сачуване абразионе терасе, које су дисециране речним долинама и 

углавном деформисане и скоро уништене. Једна од таквих тераса је и она у којој је 

формирана ''Ђавоља варош'', код села Ђака, недалеко од Куршумлије. ''То је 

уствари скуп од више стотина земљаних пирамида, изграђене од пешчара и 

лапораца, на чијем врху се налазе андезитске плоче,  које у виду капе штите 

подлогу испод себе од одношења и разарања'' (Марковић Ј.). 

 

2.2. Геолошки састав и ресурси 

 

Резерве неметала и минерала на подручју општине Прокупље су истражене 

или констатоване: фелдспати, доломити, кварц, глине, лискуни, графити, а у нешто 

мањој мери мрки угаљ и магнетит. Велике резерве фелдспата, односно пегматита 

од кога се он добија, налазе се јужно и западно од Прокупља, на простору од око 

300 km2.  Доломити код Прокупља налазе се на локацији Бериље. Својевремено је 

на овој локацији вршена интензивна експлоатација пре свега у грађевинске сврхе, 

иако постоји могућност примене ових доломита у индустрији магнезитских опека, 

обзиром на знатну магнезитску компоненту. Глине су у реону Прокупља 

интензивније истраживане близу села Мала Плана због обезбеђивања сировина за 

цигларску индустрију и том приликом су утврђене веће количине квалитетних 

глина. Графити су утврђени на локацији Лукомирске ливаде (10 km од Прокупља), 

али истражни радови нису спроведени до краја. 
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2.3. Климатске карактеристике 

 
 

Клима Топличког округа није проучена у довољној мери због веома ретких 

метеоролошких станица и недовољно климатских посматрања и проучавања. На 

његову климу веома јак утицај има планински обод, који га затвара са свих страна 

изузев истока. Топлички округ има умерено-континенталну климу, са већим 

утицајем жупне климе. На климу Топличког округа делује и вертикална разуђеност 

копна, тако да простори на надморској висини већој од 600 m имају субпланинску 

и планинску климу. Лета су доста топла и сува, а зиме умерено хладне. Умерено-

континентална клима са благим прелазима између годишњих доба у котлини, али 

зато дуга и оштра зима на планини, условили су плодно тле дуж реке и њених 

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

тако и у ширем округу. Умерено – континентална клима и брдско планинско 

подручје, као и богатство подземним текућим и термоминералним водама, пружа 

повољне услове за економски развој Прокупља. 

Слика 3. Климатске карактеристике Прокупља: испрекидана црта су средње месечне 

количине падавина, а пуна црта средње месечне температуре ваздуха; извор План одбране од 

поплава општине Прокупље 
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Најтоплији месец је јули, а најхладнији јануар и фебруар. Просечна 

годишња температура ваздуха износи 10,6º С. Средња годишња температура 

ваздуха у Прокупљу је виша за 1º С од средње годишње температуре ваздуха у 

Куршумлији и Блацу због тога што се Прокупље налази на нижој надморској 

висини и удаљеније је од Копаоника, под чијим се климатским утицајима налазе 

Куршумлија и Блаце. 2 

Топлички округ оскудева у падавинама. Максималне количине се излуче у 

мају и октобру, а минималне у септембру и фебруару. Просечна годишња количина 

падавина износи 580 mm. Преовлађују северни и североисточни ветрови, који 

продиру из Поморавља, преко Добрича. У Топличку котлину, између Малог и 

Великог Јастрепца и Јанкове клисуре, продиру у току зиме хладне ваздушне масе. 

Ветрови који допиру са југа и југозапада су топли и имају фенски карактер, јер се 

налазе под утицајем медитеранских ваздушних маса, које се пробијају уз 

Вардарско-моравску долину. Ови ветрови углавном доносе повишење температуре. 

 

2.4. Хидрографија 

 

Најважнији хидрографски објекти Општине Прокупље су: река Топлица са 

својим притокама, вештачке акумулације Бресница и Растовница, Вички 

минерални извори и минерална вода Сува чесма. Подручје општине Прокупље 

обухвата сливове 11 река:  

1. слив Пусте реке 

2. слив Растовничке реке 

3. слив Арбанашке реке 

4. слив Кожовске реке 

5. слив Речичке реке 

6. слив Баботиначке реке 

7. слив Бачанске и Бараћке реке 

8. слив Костеничке реке 

9. слив Клисуричке реке 

                                                 
2 Оперативни план за заштиту од поплава на територији општине Прокупље, 2013 
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10. слив Бресничке реке 

11. Слив Јошанске реке 

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 количинни воде. Извориште топлице је на источној 

страни Копаоника испод Панчићевог врха. Код села Дољевца улива се у Јужну 

Мораву. Код Куршумлије са десне стране прима Бањску реку, прву своју већу 

притоку. Око 1km низводно од ушћа Бањске у Топлицу се улива опет са десне 

стране њена највећа притока Косаница, која јој даје просечно 3 m³ у секунди воде. 

Низводно од Куршумлије Топлица скреће ка истоку и тај правац задржава до ушћа 

у Јужну Мораву. До Прокупља Топлица тече клисурастом долином, дугом око 

15km, а по изласку из теснаца широком равницом Добрича и има изглед 

равничарске реке са изразито вијугавим током.  Количина воде у Топлици расте од 

извора према ушћу, али не сразмерно и правилно.Узрок овоме је велики број 

притока у средњем току и знатни нагиби земљишта угорњем току. Просечан 

протицај Топлице код Прокупља износи 13m³ у секунди. Највећу количину воде 

Топлица носи у марту, приликом топљења снега у целом сливу. Минимална 

количина воде у Топлици јавља се у септембру месецу са незнатном количином 

кише, после најтоплијих летњих месеци са јаким испаравањем. 

 

Слика 4. Топлица са брдом Хисар у позадини; извор: sr.wikipedia.org 
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Акумулација Бресница формирана је на Бресничкој реци, на јужним 

падинама планине Јастребац. Водоток Бреснице настаје од Велике и Мале реке. 

Висина бране износи 25m а запремина акумулације 1380000m³. Просечан протицај 

реке Бреснице износи 110 l/s. Акумулација ,,Бресница,, у свом коришћењу има 3 

задатка и то: 1. Да задржи нанос; 2. Да амортизује поплавни талас; 3. Обезбеди 

коришћење воде реке Бреснице за снабдевање водом и оплемењивање водотока. Из 

акумулације за потребе водоснабдевања просечно се захвата 60-70l/s, што 

представља 60% укупне потрошње Прокупља. Акумулација ,,Растовница,, 

подигнута је на 400m од ушћа Растовнице у Топлицу. Висина бране износи 21m а 

запремина акумулације 468000m³ воде. Намењена је за снабдевање Прокупља 

индустријском водом , затим за одбрану од поплава и задржавање наноса .Због 

недовољне техничке опремљености, акумулација језабрањена за купање. И поред 

забране евидентно је масовно присуство купача из Прокупља и околине. Како се 

ради о важној хидрографској вредности у непосредној близини Прокупља, то се 

овој акумулацији треба дати приоритет у извођењу завршних радова како би била у 

функцији развоја туризма. Од осталих акумулација треба истаћи значај 

олимпијског базена у Прокупљу који је у функцији спорта и рекреације 

многобројних излетника.  

 

2.5. Вегетација и животињски свет  

 

За вегетациони покривач општине карактеристична је значајна 

заступљеност шуме (око 35%) у чијој структури доминирају храст сладун и цер , 

граб и леска. Нешто четинарских шума настало је пошумљавањем. Ливаде и 

пашњаци су такође доста заступљени (око 22%) док је остали део претежно под 

ораничним површинама, воћњацима и виноградима. До висине од 500 метара расте 

и разно лековито биље . камилица, зова, липов цвет, нана, мајчина душица, јагода, 

купина, жалфија и др. У подножју планина је појас антропогене вегетације (поврће, 

житарице, воће, виновалоза). После убирања летине неке од ових површина 

користе се као ловишта ниске дивљачи и птица. Са порастом надморске висине 

настаје појас листопадних шума. Храст расте на присојној – јужној страни, 
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најчешће, буква на осојној- северној, а поред овог дрвећа расте и граб, цер, леска, 

дрен, кун, јасен, брест, багрем, липа и др. 

Шуме су богате ниском дивљачи ( зец, лисица, вук, јазавац, дивља свиња), 

као и високом   (срна и јелен), а поља птицама (фазан, препелица, јастреб, пољска 

јаребица, дивља патка), што пружа изваредне услове за развој ловног туризма. 

 

2.6. Педолошке карактеристике 

 

Педолошки покривач на територији Прокупља је разноврстан. На укупну 

структуру земљишта утицале су специфичне геоморфолошке карактеристике 

подручја, хетерогени литолошки састав, климатолошки и хидролошки услови и 

утицај човека.  

Ови фактори и услови утицали су да се на овом подручју формирају 

алувијална земљишта, смонице, гајњаче, делувијум и подзоласта земљишта, као 

основни педолошки костур из кога су се даље развили бројни подтипови 

земљишта. Доминирају земљишта средњег бонитета (од треће до пете бонитетне 

класе), погодна за ратарство и воћарство, док је висок проценат земљишта ниског 

бонитета (од шесте до осме бонитетне класе) са потпуном неподесношћу или веома 

озбиљним ограничењима коришћења за друге намене осим за сточарство (ливаде и 

пашњаци) и гајење шума. Поједини делови подручја су изложени процесима 

ексцесивне и јаке ерозије. Ти процеси, показују тренд смиривања, у последњих 

неколико деценија, али је присутна опасност њиховог разбуктавања у случају 

неправилног опхођења са травним и шумским покривачем, односно неадекватне 

обраде земљишта или непажљиве изградње саобраћајница и других објеката. 

Земљиште је директно угрожено из индустријских постројења, као и отпада 

насталог у подземним рудницима, у површинским коповима и отпада насталог у 

процесу флотације.3 

Педолошки слој за подручје обухваћено просторним планом има следећи састав: 

• Алувијум и чернозем су земљишта са високим подземним водама и 

одговарајућим другим едафским факторима која имају највећи потенцијал за 

                                                 
3 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007). Стратегија одрживог развоја Прокупља 2007-2027 
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раст и негу биљака, као и највеће могућности за узгој најширег избора врста. 

Алувијална земљишта немају уједначена производна својства. Она у великој 

мери зависе од састава наноса, физичких и хемијских особина, 

хидрографских фактора итд. На највећем делу простора са мање – више 

нормалним условима производне карактеристике имају високо квалитетна 

својства, јер су то углавном растресита земљишта, а раван рељеф омогућује 

потпуну примену механизације и веома лако наводњавање. 

• Смоницe се јављају као карбонатне смонице и смонице у процесу 

огајњачавања. Карактеришу се средњом или нешто бољом потенцијалном 

плодношћу која се објашњава дубоким и акумулативним хоризонтом и 

богатством у погледу укупне количине биогених елемената. 

• Гајњаче су земљишта средњих производних могућности. Њихова природна 

плодност доста варира, како у зависности од садржаја хумуса, тако и од 

рељефа, степена еродираности, експозиције механичког садржаја итд. У 

просеку и уопште овај тип земљишта спада у групу средњих квалитетних 

вредности са добрим могућностима за примену агротехничких мера. 

• Црвеницe и подзоли: Црвеница је глиновито – песковито и скоро 

неутрално земљиште које садржи доста оксида гвожђа због чега је црвене 

боје. Садржи мало хумуса, а погодна је за узгајање дувана, винове лозе, 

воћа, маслина и других култура. У вишим, влажнијим крајевима, црвеница 

се деградира и прелази у подзоле и гајњаче. Подзоли се јављају у вишим 

надморским висинама где има доста падавина. Гајење пољопривредних 

култура могуће је уз примену агротехничких мера и обилног ђубрења. 

Земљишта су јако песковита са сиромашним хумусом и веома су богата 

крупним скелетом. Имају велику водопропустљивост због чега је испирање 

интензивно, а водни режим ноповољан. Производна вредност на овим 

сиромашним земљиштима је веома мала, па су ове површине скоро увек под 

шумским покривачем. 

• Скелетна и скелетоидна земљишта су површине покривене песком, 

шљунком, каменом и стенама. Постанак оваквих земљишта се може везати 

за антропогене утицаје, после чега је дошло до деградације и ерозије.  
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3. Земљиште 

 

Земљиште се сврстава у условно обновљиве ресурсе и представља танак 

растресити површински слој земљине коре који је настао дуготрајним узајамним 

деловањем геолошке подлоге, климе и живих бића. Основне карактеристике 

земљишта су плодност, присуство воде, кисеоника, минералних и органских 

материја. Земљиште има своје еколошке функције (продукција биомасе, заштита 

флоре и фауне, филтрира органске, неорганске и радиоактивне материје) и 

социоекономске функције (заштита и очување културне баштине, извор је 

сировина, обезбеђује простор за изградњу објеката). У зависности од намене 

земљишта, активности које се на њему врше, земљиште има различите 

карактеристике и угрожено је различитим видовима загађења. Земљиште на 

подручју Просторног Плана Прокупља се карактерише великим бројем 

систематских јединица. Квалитет земљишта се прати на основу законских оквира 

који су дати у Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 

135/2004 и 36/2009). У циљу очувања квалитета земљишта прати се стање и начин 

коришћења земљишта, идентификују се осетљива подручја и одређују се 

карактеристике земљишта. На основу испитивања квалитета и основних 

карактеристика земљишта, утврђује се садржај хумуса, односно плодност 

земљишта, садржај микроорганизама и њихова активност, количина опасних 

материја, количина остатака пестицида.  

Земљиште које се налази на подручје урбаних зона на подручју Плана 

оптерећено је људском активношћу. Његова употреба је доста ограничена због 

интензивних утицаја технолошких процеса, применом природних и технолошких 

супстрата, испуштањем нутријената и полутаната, ископавањем, збијањем, 

заузимањем,  изградњом. Земљиште које се користи за пољопривредну производњу 

оптерећено је употребом агрохемијских средстава. 

 Да би се пољопривредно земљиште користило за производњу без 

негативних утицаја на здравље људи, потребно је испитивање квалитета и састава 

земљишта као и праћење стања и степен контаминације земљишта. Земљиште је 

још угрожено и депонијама комуналног отпада, таложним материјама из саобраћаја 
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и индустрије, површинским коповима, експлоатацијом минералних сировина, 

отпадним водама и контаминираним атмосферским водама. 

Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75896ha. Од ове 

површине пољопривредно земљиште заузима 45083 ha или 60%, шума 26895ha или 

35% и неплодно земљиште 3918ha или 5%. 

 Од површине пољопривредног земљишта, обрадиве површине чине 81,6%. 

Ова обрадива површина је подељена на 210000 парцела, што значи да је хектар 

обрадивог земљишта подељен на 4,3 парцеле. Овако уситњени поседи угрожавају 

правилно коришћење земљишта и његову еколошку заштиту. Поменуте површине 

земљишта су 98% у приватној својини, што значи да по једном домаћинству долази 

2,8 хектара земље. 4 

 

4. Становништво 

 

На развитак становништва делују бројни чиниоци различите природе, са 

различитим временским трајањем и неједнаким учинком. У демографској 

литератури се ови фактори најчешће дефинишу као демографски, економски, 

политички и остали. Њихово деловање се чешће остварује истовремено и у 

међусобном садејству, а ређе самостално, па је тешко квантификовати 

појединачне ефекте. Утицаји економских чинилаца на демографски развитак 

манифестују се на разне начине, а нарочито су видљиви, у погледу ефеката, 

када се ради о променама економско-социјалних структура становништва. 

Интензитет и обим ових промена може бити мање или више изражен зависно 

од интензитета и карактера економског развоја и услова у којима се он одвија. 

У 19. и 20. веку, у већини земаља света, највећи утицај на промене економско-

социјалне структуре становништва и уопште демографски развитак имала је 

индустријализација. Директан учинак индустријализације је промена 

занимања великог дела радно способног пољопривредног становништва. 

Пропратна последица индустријализације су миграције, односно концентрација 

                                                 
4 Републичка агенција за просторно планирање, Регионални просторни план за подручје Нишавског, 
Топличког и Пиротског округа, 2011. 
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становништва у градским насељима чиме се остварује велики преразмештај са 

дугорочним и далекосежним повратним утицајем на економски и социјални 

развој. Наиме, концентрација становништва у градовима подстиче урбане 

процесе који утичу на економски развој тако што повећавају ефикасност 

привређивања и диверзификују структуру делатности. Пратећи на овом 

примеру процес даљег међусобног утицаја становништва и економског развоја, 

могу се запазити друге промене економско-социјалне структуре становништва 

које се манифестују у порасту укупне запослености захваљујући развоју 

сектора услуга.  

Економско социјална обележја становништва (стопа активности, сектор 

делатности, образовна структура) имају велики утицај на укупан развој, 

посебно на одвијање процеса економске репродукције. Наиме, радна снага својим 

укупним бројем битно утиче на обим производње само на нижем степену економског 

развоја. Технички процес утиче на промену улоге радника у процесу производње. 

Основна карактеристика демографске стварности крајем 20. века, у 

већини европских земаља, је низак ниво фертилитета, недовољан за замену 

генерација, са депопулацијом као последицом. Страх од опадања фертилитета 

је одавно лрисутан на простору Европе, инспирисан не само демографским већ 

и другим чиниоцима (економски, социјални, војни, политички). Први 

озбиљнији пад фертилитета догодио се тридесетих година 20. века, у периоду 

привредне кризе. У економски најразвијенијим земљама Европе (Немачка, 

Француска, Велика Британија, Швајцарска, Аустрија, Шведска и др.) фертилитет 

је пао испод нивоа који обезбеђује дугорочно обнављање генерација. А 

такав тренд је од половине 20. века захватио и нашу земљу. У објашњењу 

узрока који индукују низак фертилитет демографи у средиште пажње стављају 

промене у репродуктивном понашању породице и појединца. Наиме, у 

савременим економско-социјалним условима које карактеришу модерна друштва, 

најпре породице, а потом и појединци у потпуности овладавају репродукцијом. 

За разлику од традиционалних друштвених заједница (прединдустријски 

период), у којима је постојао економски интерес породице за великим бројем 
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деце, у друштвима економског и социјалног благостања и индивидуалних 

слобода, економски интерес губи у значају.5
 

 Садашња демографска слика Прокупља показује да у насељу Прокупље 

живи 21225 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,6 

година (35,5 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 8686 домаћинстава, а 

просечан број чланова по домаћинству је 3,17. Ово насеље је великим делом 

насељено Србима (према попису из 2011. године). У наредним поглављима биће 

обрађене основне карактеристике становништва Прокупља према старосним 

групама. 

4.1. Становништво по полу и старости 

 

 Старосно-полна структура становништва представља најважнију 

демографску одлику сваке популације. Управо из тог разлога подаци о старости и 

полу прикупљани су у свим пописима. Структура становништва по старости и полу 

формира се у дужем периоду, под директним утицајем кретања наталитета и 

морталитета, али и миграторних токова становништва. Aктуелни старосно-полни 

састав становништва Прокупља стога представља јасну слику досадашњег развоја 

популације и истовремено, у великој мери условљава будуће промене у кретању 

становништва. На основу података о овим обележјима одређују се неки веома 

битни скупови становништва, као што су: деца предшколског и школообавезног 

узраста (млађи од 15 година), радни контингент (15–64 године), женско фертилно 

становништво (15–49 година), малолетно становништво (млађи од 18 година), 

пунолетно становништво (18 и више година) итд. Поред тога, подаци о старосно-

полној структури становништва представљају основ за израду најразличитијих 

стратегија и политика у вези са старењем, младима, образовањем, побољшањем 

положаја жена у друштву, са превенцијом насиља и заштитом деце итд. Према 

међународним препорукама, старост и пол спадају у ред тзв. основних обележја + 

(core topics) тј. обележја која морају да буду укључена у садржај основних 

пописних образаца. Имајући у виду њихов значај, неопходно је да прикупљене 

                                                 
5 Крстић, В. (2007). Становништво југоисточне Србије, компаративна демографска анализа (205 
стр.) 
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информације о старости и полу буду што потпуније и прецизније.6 У складу са 

свиме наведеним, у овом поглављу се анализира становништво Прокупља по полу 

и старости, као основа осталих анализа становништва Прокупља у наредним 

поглављима. 

Укупно 

Старост 

0-4 5-9 
10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 
40-44 45-49 

27333     1378 1488 1610 1882 1973 1767 1841 1983 1968 1922 

 Старост 

Пунолетни 
Просечна 

старост 
 50-54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 
85+ 

 1833       2149 1948 1172 1047 747 453 172 21737 39,4 

Табела 1. Становништво Прокупља по старосним групама, пунолетно становништво и 

просечна старост; извор РЗС књига 2, Старост и пол 

 
 Уку

пно 

Старост и пол 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

 
27333    

137

8 
1488 1610 1882 1973 1767 1841 1983 1968 1922 

Муш

ко 
13442          736 780 855 985 994 922 944 955 967 895 

Жен

ско 
13891          642 708 755 897 979 845 897 1028 1001 1027 

 
 Старост и пол 

Пунолет

ни 
Просечна старост 

 
 

50-

54 
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

 
 

183

3       
2149 1948 1172 1047 747 453 172 21737 39,4 

 Муш

ко 
901      1055 931 522 463 300 166 71 10499 38,0 

 Жен

ско 
932      1094 1017 650 584 447 287 101 11238 40,6 

Табела 2. Становништво Прокупља по полу и старости; извор РЗС књига 2, Старост и пол 

                                                 
6 РЗС, књига 2, Старост и пол; може се преузети на:  http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
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4.2. Стуктура становништва по националној припадности 

 

 Подаци о етничком саставу становништва релевантни су за разумевање 

културолошких разноликости становништва, положаја етничких група у друштву, 

праћење миграторних токова и других карактеристика етничких заједница, као и за 

дефинисање и реализацију бројних стратегија и политика за унапређење положаја 

припадника етничких група. Из тог разлога је званична статистика у свим 

пописима од 1948. до 2011. године посвећивала посебну пажњу етничким одликама 

становништва, чиме је створена богата статистичка грађа, пре свега о бројности 

етничких заједница на простору Републике Србије, али и о њиховим различитим 

демографским, образовним, друштвено-економским и другим особеностима.7

 Прокупље је као центар Топлице одувек било насељено претежно српским 

становништвом. За простор Топлице се везују значајна миграторна кретања 

становништва различитих националности, нарочито крајем 19 века. У том периоду 

су се досељавали становници са простора КиМ, али и Македоније, родопских 

предела Србије, као и многобројно Динарско становништво. Као последица тога, 

данас у Прокупљу живе припадници различитих националности. 

 

Пол Укупно Срби Aлбанци Бошњаци Бугари Буњевци Горанци Југословени 

Свега 27333       24962 10 7 7 1 22 7 

Мушки 13442       12215 4 4 5 1 13 4 

Женски 13891       12747 6 3 2 - 9 3 

Табела 3. Национална припадност становништва Прокупља по полу; извор РЗС књига 1, 

Национална прирадност 

 

Пол Мађари Македонци Муслимани Немци Роми Румуни Руси Словаци 

свега 7    60 5 2 1538    2 5 3 

Мушки 2    23 2 1 807    - 1 - 

Женски 5    37 3 1 731  2 4 3 

Табела 4. Национална припадност становништва Прокупља по полу; извор РЗС књига 1, 

Национална прирадност 

 

                                                 
7 РЗС, књига 1, Национална припадност; може се преузети на: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
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Пол Словенци Хрвати Црногорци Остали 
Нису се 

изјаснили 

Регионална 

припадност 
Непознато 

свега 8        25 101 36 170 1 354 

Мушки 2      6 52 18 97 1 184 

Женски 6      19 49 18 73 - 170 

Табела 5. Национална припадност становништва Прокупља по полу; извор РЗС књига 1, 

Национална прирадност 

 
 

4.3.Структура становништва по писмености, школској спреми и 

компјутерској писмености 

 

 Два основна индикатора образовне структуре становништва, школска 

спрема и писменост, показатељи су како нивоа образованости становништва, тако и 

достигнутог степена друштвено-економског развоја земље. Подаци о школској 

спреми и писмености од значаја су за различита друштвено-економска, социолошка 

и демографска истраживања, као и за дефинисање и реализацију државних 

стратегија и политика за унапређење образовног система. Из тог разлога оба 

обележја била су укључена у садржај свих пописа од 1948. до 2011. године. Поред 

тога, пратећи савремене токове који подразумевају употребу рачунара у свим 

сферама живота, званична статистика је у садржај Пописа 2011. укључила и питање 

о компјутерској писмености, што је додатно допринело обогаћивању статистичке 

грађе о образовним карактеристикама становништва. Прокупље као градски центар 

се одликује добром писменошћу с обзиром да постоји више основних, средњих 

школа, као и неколико високих школа на територији града. 

 

Пол Укупно 

Без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовање 

Свега 22857    549 1186 4303 

Мушки 11071    87 330 1890 

Женски 11786    462 856 2413 

Табела 6. Становништво Прокупља старо 15 и више година према школској спреми и полу; 

извор РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 
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Средње образовање 

Више 

образовање 

Високо 

образовање 
Непознато 

Средње стручне школе у трајању 
Специјализација 

после средњег 

образовања 
Свега Гимназија 

Краћем 

од 4 

године 

4 

године 

12471  1609 4059    6637 166 1903 2359 86 

6497  696 2408    3238 155 1004 1223 40 

5974  913 1651   3399 11 899 1136 46 

Табела 7. Становништво Прокупља старо 15 и више година према школској спреми и полу; 

извор РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 

 
 
 
 
 

Пол Укупно 

Неписмени 

Свега 
Учешће 

у % 
10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65+ 

Свега 24467      431 1,76 7 9 41 43 62 269 

Мушки 11926       56 0,47 2 2 11 13 12 16 

Женски 12541       375 2,99 5 7 30 30 50 253 
Табела 8. Становништво Прокупља старо 10 и више година према полу, а неписмени и према 

старости; извор РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 

 
 
 
 
 

Пол 
Укупно 

 

Компјутерски 

писмена лица 

 

Лица која 

делимично 

познају 

рад на 

рачунару 

 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

 

Свега 22857    7946 4291 10620 

Мушки 11071    4168 2179 4724 

Жеснки 11786    3778 2112 5896 
Табела 9. Становништво Прокупља старо 15 и више година према компјутерској писмености 

и полу; извор РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 
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4.4. Структура становништва по вероисповести и матерњем језику 

 

 У периоду после Другог светског рата званична статистика је у бројним 

истраживањима, а нарочито у пописима становништва, посвећивала посебну 

пажњу етно-културалним карактеристикама становништва. Тај интерес није био  

подстицан само идеолошким разлозима, него и природном потребом 

вишенационалног и мултиконфесионалног друштва за статистичким 

информацијама о кључним етно-културалним обележјима: вероисповести, 

матерњем језику и националној припадности. Подаци о вероисповести прикупљани 

су у четири пописа (1953, 1991, 2002. и 2011. године), питање о матерњем језику 

било је укључено у садржај свих пописа у периоду 1953–2011. године, а подаци о 

националној припадности прикупљани су у свим пописима од 1948. до 2011. 

године. Захваљујући томе, данас се располаже веома богатом статистичком грађом 

о различитим карактеристикама појединих етничких и конфесионалних група у 

Републици Србији.8   

 У складу са тиме подаци о вероисповести и матерњем језику су доступни и 

за територију града Прокупља. Ти подаци указују на хомогену слику становништва 

у погледу вероисповести и матерњег језика, с обзиром на то да скоро 95% 

становништва припада православној вери и говори српским језиком. 

 

Укупно 

Хришћанска 

Исламска 

 

Православна Католичка Протестантска 
Остале 

хришћанске 
 

100  93,41 0,17 0,04 0,01 0,67  

јудаизам 
Источњачке 

вероисповести 
Остале Агностици Атеисти 

Нису се 

изјансили 
Непознато 

- 0,01  0,02 0,00 0,27 1,65 2,06 

Табела 10. Становништво Прокупља према вероисповести у %; извор РЗС, књига 4, 

Вероисповест 

 

 

                                                 
8 РЗС, књига 4, Вероисповест и матерњи језик; може се преузети на: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
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Укупно Српски Албански Босански Бугарски Влашки Мађарски Македонски Немачки Ромски 

44419        41764 7 4 3 1 6 49 3 1755 

Румунски Руски Русински Словачки Словеначки Хрватски Црногорски 
Остали 

језици 

Нису се 

изјаснили 
Непознато 

87         9 1 4 10 27 7 50 72 560 

Табела 11. Становништво Прокупља према вероисповести у %; извор РЗС, књига 4, 

Вероисповест 

 

 

4.5. Фертилитет женског становништва и витални догађаји 

 

Фертилитет је ефективно рађање унутар групе жена у фертилном периоду. 

Подсетимо да се и наталитет односи на ефективно рађање, али унутар читаве 

посматране популације. Када се говори о плодности становништва често се 

употребљавају оба термина и то као синоними, мада постоји поменута разлика. 

Alica Wertheimer Балетић истиче да ово јесу детерминанте природног кретања 

становништва, где њихова вредност одређује ритам природног кретања (днамике) 

становништва, али са гледишта демографских истраживања неопходно је 

разликовање појмова фертилитет и фекондитет. Фертилитет, као што је речено, 

претставља ефективно рађање у једној популацији. Фекондитет је способност 

човека, жене или пара да ствара потомство. Одсуство способности стварања 

потомства означава се као стерилитет или физиолошка неплодност. Она је 

различита од вољне неплодности, као свесне одлуке да се не рађа, или да се више 

не рађа. Стерилитет је последица или стерилности једног, или оба партнера, или 

биолошке неподударности два физиолошки плодна партнера. Код жена се 

разликује потпуни стерилитет (када жена никад није могла да роди) од делимичног, 

до кога долази после порођаја, абортуса, прележане болести. Појам привремени 

стерилитет означава временски ограничену неплодност. Ако његови узроци нису 

патолошке природе, прикладније га је означити као период неплодности. После 

трудноће или порођаја период неплодности назива се пост партум стерилитет. 

(Кицошев, С. и Голубовић, П., 2007).  
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Проучавање и анализа кретања стопе фертилитета у Прокупљу може се 

вршити на основу расположивих података из последњег пописа. Може се рећи да 

они не пружају могућност за потпуну анализу, али су довољни за дефинисање 

објективних закључака о нивоу плодности становништва и за поређење са оценама 

изведеним на основу анализе наталитета. Међутим, истиче се недостатак података 

о броју живорођене деце према степену образовања и занимању жена одакле се 

најбоље уочава утицај социјалних фактора на ниво фертилитета.  

Према Г. Пеневу, општа стопа фертилитета је под великим утицајем полно-

старосне структуре становништва, што је опет забрињавајућа цињеница јер је 

генерално становништво Србије, паа и Прокупља, старо. Што се тиче Прокупља, 

које још увек у економском и индустријском погледу представља наду микрорегија 

Топлице и Јабланице, стопа фертилитета је драстично опала у односу на последње 

године 20.века. (В:Крстић,2007). 

У Табели 12. су приказани подаци о фертилитету женског становништва 

Прокупља, према попису из 2011. године. 

 

 

Укупно 
Није 

рађала 

Жене које су рађале према броју 

живорођене деце 
Просечан 

број деце 
 свега 1 2 3 4 5+ 

Прокупље 19169    4445 14724 2651 9063 2287 507 216 2,10 

15-19 1324     1278 46 38 8 - - - 1,17 

20-24 1387        1071 316 176 105 22 13 - 1,59 

25-29 1177        485 692 294 311 67 13 7 1,75 

30-39 2736       421 2315 501 1361 364 61 28 2,05 

40-49 2920       235 2685 385 1726 453 92 29 2,15 

50-59 3163        245 2918 329 1989 477 87 36 2,16 

60+ 6462       710 5752 928 3563 904 241 116 2,15 

Табела 12. Женско становништво општине Прокупље старо 15 и више година према старости 

и броју живорођене деце; извор РЗС, књига 6 Фертилитет 

 

Витални догађаји обухватају број живорођених, умрлих, природни 

прираштај, умрлу одојчад, живорођене уз стручну помоћ, лечене пре смрти, као и 

број склопљених и разведених бракова. Анализа виталних догађаја према 
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резултатима из последња два пописа може дати на одговр на питања промена 

полне и старосне структуре становништва Ниша, као и на промене у броју 

становника. Витални догађаји на територији града Ниша су одраз демографске 

транзиције Србије као целине, стога треба обратити пажњу и на најновије резултате 

пописа становништва из 2011. године. 

Природни прираштај на нивоу Србије је негативан према попису из 2011. 

године. Укупан број живорођених на територији Србије износи 65698, односно 9‰. 

Број умрлих у 2011. износи 102935, односно 14,2‰, стога је природни прираштај 

негативан и износи -5,2‰, што значи да је само у 2011. години умрло 37337 

становника више него што је рођено. Ако посматрамо природни прираштај о 

регионима такође се могу приметити разлике између севера, који обухвата 

Војводину и Београд, и региона југ, који обухвата остатак земље. У региону север 

наталитет је 9,8‰, а морталитет 13,4‰, док је природни прираштај -3,6‰, што је 

испод просека за нашу земљу. С друге стране у региону југ наталитет износи само 

8,3‰, а морталите чак 14,9‰, а природни прираштај -6,6‰. Из овога се може 

закључити да се јужније од Београда број становника смањује готово дупло већом 

брзином.  

Један од разлога за негативан природни прираштај јесте и смртност 

одојчади. На нивоу Србије број умрлих одојчади у прошлој години је износио 414, 

односно 6,3‰. Нешто већа смртност одојчади је забележена у јужном делу Србије 

– 223 или 7,3‰, него у северном делу – 191 или 5,4‰. Такође број живорођених уз 

стручну помоћ је већи у северном делу Србије. Породица представља основно 

ткиво друштво, стога је неопходно размотрити и број склопљених и разведених 

бракова у 2011. години. Према резултатима пописа из 2011. године број 

склопљених бракова на територији Србије је 35808, од тога је 53,62% сколпљено у 

северном делу земље, а 46,38% у јужном делу.  

Подаци везани за виталне догађаје на територији Прокупља у потпуности 

осликавају описану демографску слику на нивоу Србије, што се може видети из 

приказаног у наредним табелама 13. и 14. 
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Живорођени Умрли Природни прираштај 

број 
на 1000 

становника 
број 

на 1000 
становника 

број 
на 1000 

становника 

416   9,5 756 17,2 -340 -7,7 

Табела 13. Витални догађаји у Прокупљу; извор РЗС Општине и региони у Србији 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 14. Витални догађаји у Прокупљу; извор РЗС Општинеи региони у Србији 2012. 

 

 

4.6. Структура становништва по економској активности, делатности и 

занимању 

 

 Подела укупног становништва према активности врши се по следећој 

трихотомној класификацији: активна лица, лица са личним приходима и 

издржавана лица. Волумен радне снаге (термини активна лица, активно 

становништво, употребљавају се у истом смислу) зависи од демографских, 

социјалних и економских фактора. Сем наведеног, у многим срединама привредно 

активирање неких група становнишва (посебно жена) зависи и од социолошких 

чинилаца. У анализи структуре становништва према активности потребно је имати 

у виду поменуте факторе, па ће на овом месту бити дата интерпретација неких од 

тих фактора. Продужено школовање омладине утиче на смањење стопе активности 

оних старосних група које су обухваћене тим школовањем. Према томе, код 

популација са већим бројем ученика у средњим школама (обично у старости од 15 

до 19 година) стопе активности биће у одговарајућој старосној групи ниже, итд. 

Но, уколико је у стручним и општеобразовним средњим школама у знатнијој мери 

обухваћена и женска омладина, то ће касније утицати на пораст стопа активности 

код жена.  

 Економска структура становништва (састав становништва према 

делатности, нпр. подела на пољопривредно и непољопривредно становништво) 

Умрла одојчад Живорођени 
уз стручну 

помоћ 

Лечени 
пре 

смрти 

Бракови 

број 
на 1000 

живорођених 
закључени разведени 

4     9,6 416 673 195 99 
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такође утиче на стопу активности. Наиме, на неким претежно пољопривредним 

подручјима стопе активности су високе, пошто ту нижи удео омладине него на 

осталим подручјима наставља школовање, а сем тога знатан део лица (нарочито 

мушкараца) се у старијим старосним групама сматра привредно активним, мада 

њихово учествовање у пољопривредној производњи није значајно. За ниво стопе 

активности (процент активних у односу на укупно становништво) значајно је како 

се схвата привредна активност жена у пољопривредним домаћинствима. Активност 

женског становништва зависи од многих фактора, који су или социолошке или 

економске природе. Величина породице, став према женском раду (под утицајем 

религије или обичаја) и развијеност привреде, а сем тога већ поменута економска 

структура укупног становништва, су основни чиниоци који опредељују висину 

опште стопе активности женског становништва. 

 Варијације у активности мушког становништва у неразвијеним и развијеним 

земљама су релативно мале. Разлике могу бити значајније само код млађих 

старосних група, код којих су стопе активности на неразвијеним подручјима на 

вишем нивоу, а слична је ситуација о код старијих група становништва, пошто 

највећи број лица из тих група због непостојања социјалног осигурања наставља 

своју активност, макар и у веома ограниченом обиму. Испитивања су показала да 

између процента радно способног и процента активног становништва (оба 

процента рачуната према укупном становништву) постоји висок степен 

корелационе зависности, без обзира да ли је реч о развијеним или неразвијеним 

подручјима. 

 Досадашња излагања су показала да висока општа стопа активности 

становништва не мора да значи и високи степен привредне развијености. 

Показатељи становништва дају могућности за анализу привредне развијености тек 

ако се сагледа структура активног становништва према економским 

карактеристикама (делатност, занимање и сл.).  Изучавање кретања и састава радно 

способног и активног становноштва и израда одговарајућих перспектива 

прадставаљају веома значајан задатак. Прва поменута категорија (то јест, радно 

способно становништво) је изведена из старосне структуре и даје нам обавештење 

о потенцијално могућном учествовању становништва у радној снази. Друга 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

29 
 

поменута категорија (активно становништво или радна снага) претежно се формира 

из радног контингента. Као што је истакнуто, обим радне снаге је у знатној мери 

детерминисан демографским оквирима (старосна структура, висина фертилитета и 

величина породице), али се налази под знатним утицајем поменутих социјалних, 

економских и других чинилаца. Потпуна или само делимична ангажованост радне 

снаге и њена продуктивност су, међутим, зависни од степена економске 

развијености, структуре привреде, њене организације и многих других фактора 

који могу бити веома различити у појединим земљама.9 

 Подаци економској активности, делатности и занимању становништва 

општине Прокупље приказани су у наредним табелама 15-20. 

 

 

Пол Укупно 

Економски активни 

Свега 
Обављају 

занимање 

Незапослени 

Свега 
Некада 

радили 

Траже 

први 

посао 

Свега 44419    16527 11291 5236 3138 2098 

Мушки 22056    9555 6543 3012 1888 1124 

Женски 22363      6972 4748 2224 1250 974 

Табела 15. Економска активност становништва Прокупља; извор РЗС, књига 7, економска 

активност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Голубовић,П. и Кицошев,С., Геодемографија (125 стр) 
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Пол 

Економски неактивни 

Свега 

деца млађа 

од 

15 година 

лица са 

у свом 

домаћинству 

остало 

 

пензионери 

 

приходима 

од 

имовине 

 

ученици/ 

студенти 

(15 и 

више 

година) 

лица 

која 

обављају 

само 

кућне 

послове 

 

Остало 

Свега 27892    6690 11075 287 3674 3879 2287 

Мушки 12501   3496 4904 233 1788 681 1399 

Женски 15391    3194 6171 54 1886 3198 888 

Табела 16. Економска активност становништва Прокупља; извор РЗС, књига 7, економска 

активност 
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Свега 11291    1050 23 2327 177 288 

15-24 703      51 2 201 10 4 

25-34 2690     101 4 546 27 60 

35-44 3507     213 6 798 63 88 

45-54 2827     270 8 596 52 99 

55-64 1410     279 3 182 25 37 

65+ 154     136 - 4 - - 

Табела 17. Становништво према делатности и занимању; извор РЗС, књиге 15 и 19, Делатност 

и занимање по областима 
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Свега 346    1454 350 228 116 139 

15-24 15     106 20 31 8 5 

25-34 76     388 74 56 22 47 

35-44 88     474 102 65 40 32 

45-54 97     371 110 57 35 33 

55-64 69     113 44 19 11 21 

65+ 1   2 - - - 1 

Табела 18. Становништво према делатности и занимању; извор РЗС, књиге 15 и 19, Делатност 

и занимање по областима 
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Свега 6      219 140 1934 870 1233 

15-24 -      9 12 152 8 31 

25-34 2      65 20 622 170 301 

35-44 1      54 47 637 297 388 

45-54 3      48 43 374 180 376 

55-64 -      40 17 146 215 137 

65+ -      3 1 3 - - 

Табела 19. Становништво према делатности и занимању; извор РЗС, књиге 15 и 19, Делатност 

и занимање по областима 
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Свега 164     149 2 - 76 

15-24 9    22 1 - 6 

25-34 42    48 - - 19 

35-44 51   39 - - 24 

45-54 42  16 1 - 16 

55-64 20  22 - - 10 

65+ -    2 - - 1 

Табела 20. Становништво према делатности и занимању; извор РЗС, књиге 15 и 19, Делатност 

и занимање по областима 

 

4.7. Миграције 

 

Миграције представљају веома сложену друштвену појаву, која уз природни 

прираштај најнепосредније утиче на промену у демографском и економском 

потенцијалу подручја одсељавања односно досељавања. Током читавог ХХ века на 

просторима Републике Србије одвијала су се интензивна миграторна кретања 

становништва. Прва половина ХХ века обележена је највећим ратовима у историји 

човечанства (Први и Други светски рат), који су неминовно изазвали померања 

становништва. Миграције су настављене и након Другог светског рата. Најпре се, у 

оквиру аграрне колонизације (1946–1948), у AП Војводину доселио велики број 

становника из других република СФРЈ, док је снажна индустријализација (1948– 

1961), концентрисана у мањем броју центара, узроковала интензивно пресељавање, 

углавном сеоског становништва унутар Републике Србије. Овај процес није 

заобшао ни Прокупље, као највећи градски центар микрорегија Топлице и 

Јабланице. Након 1961. године интензитет унутрашњих миграција на простору 

Прокупачке општине почиње да јењава из године у годину. Међутим, истовремено 
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се отвара нови канал просторне мобилности становништва на економској основи, 

када се у земљама Западне Европе појавила потреба за ангажовањем радне снаге из 

Јужне и Источне Европе, што је резултирало повећаним одливом радно способног 

становништва из Србије почев од средине 60-их година па све до краја 80-их 

година прошлог века.  

Услед нових ратних сукоба на простору бивше СФРЈ, крај ХХ века 

карактеришу нова миграторна кретања која се огледају у приливу великог броја 

лица избеглих са простора бивших Југословенских република и у интерном 

расељавању становништва са простора АП Косово и Метохија. Поред тога, за 

период од распада СФРЈ до данас, услед неповољне политичкe и економскe 

ситуације, карактеристичан је нови талас одсељавања становништва у 

иностранство, као и напуштања неразвијених подручја и концентрисање 

становништва у неколико већих градских центара унутар Републике Србије. Ови 

процеси карактеристични за читаву Србију, одразили су се и на миграторна 

кретања становништва Прокупља. 

Егзактни подаци о миграцијама у Прокупљу кроз историју приказани су у 

наредним табелама 21. и 22. 
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Укупно 

Досељено из Републике Србије 

Свега 

Из исте области 

Из друге 

области 

Из другог 

насеља исте 

општине 

Из друге 

општине 

Прокупље 17771 16201 6047 2765 7389 

1980. и 

раније 
7273 6859 3025 1386 2448 

1981-1985 1113 979 400 158 421 

1986-1990 1098 967 411 178 378 

1991-1995 1233 872 322 131 419 

1996-2000 2173 2075 308 143 1624 

2001-2006 1023 890 279 121 490 

2006. и 

касније 
1458 1315 438 192 685 

непознато 2400 2244 864 456 924 

Мушко 6566 5833 1900 896 3037 

1980. и 
раније 

2524 2334 891 441 1002 

1981-1985 399 335 127 46 162 

1986-1990 382 318 140 45 133 

1991-1995 448 292 97 34 161 

1996-2000 936 896 106 47 743 

2001-2006 411 337 92 46 199 

2006. и 
касније 

558 480 150 68 262 

непознато 908 841 297 169 375 

Женско 11205 10368 4147 1869 4352 

1980. и 
раније 

4749 4525 2134 945 1446 

1981-1985 714 644 273 112 259 

1986-1990 716 649 271 133 245 

1991-1995 785 580 225 97 258 

1996-2000 1237 1179 202 96 881 

2001-2006 612 553 187 75 291 

2006. и 
касније 

900 835 288 124 423 

непознато 1492 1403 567 287 549 

Табела 21. Миграције становништва у Прокупљу; извор РЗС, књига 9, Миграције 
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 Досељено из других земаља 

Свега 

Из бивших република СФРЈ и то: 
Из 

осталих 

земаља 

Непозната 

земља 

порекла 

Из 

БиХ 

Из 

Македоније 

Из 

Слоеније 

Из 

Хрватске 

Из 

Црне 

Горе 

Прокупље 1564 231 212 177 291 139 514 6 

1980. и 

раније 
410 69 93 25 63 56 104 4 

1981-1985 134 9 17 26 9 11 62 - 

1986-1990 131 14 22 28 19 8 40 - 

1991-1995 361 79 33 67 144 10 28 - 

1996-2000 98 19 8 7 6 12 46 - 

2001-2006 133 12 7 7 13 15 79 - 

2006. и 

касније 
141 4 9 7 15 9 97 2 

непознато 156 25 23 10 22 18 58 - 

Мушко 730 91 77 92 123 61 286 3 

1980. и 
раније 

188 29 32 13 20 26 68 2 

1981-1985 64 3 3 12 3 7 36 - 

1986-1990 64 5 9 18 8 3 21 - 

1991-1995 156 31 10 32 70 3 10 - 

1996-2000 40 4 3 2 2 4 25 - 

2001-2006 74 6 2 4 4 10 48 - 

2006. и 
касније 

77 3 4 6 8 5 51 1 

непознато 67 10 14 5 8 3 27 - 

Женско 834 140 135 85 168 78 228 3 

1980. и 
раније 

222 40 61 12 43 30 36 2 

1981-1985 70 6 14 14 6 4 26 - 

1986-1990 67 9 13 10 11 5 19 - 

1991-1995 205 48 23 35 74 7 18 - 

1996-2000 58 15 5 5 4 8 21 - 

2001-2006 59 6 5 3 9 5 31 - 

2006. и 
касније 

64 1 5 1 7 4 46 1 

непознато 89 15 9 5 14 15 31 - 

Табела 22. Миграције становништва у Прокупљу; извор РЗС, књига 9, Миграције 
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4.7.1. Дневни мигранти 

 

Дневне миграције представљају посебан облик просторне покретљивости 

економски активног становништва које обавља занимање, ученика и студената. На 

обим и правце дневних миграција утиче низ демографских, социо-економских, 

геосаобраћајних и других фактора. Статистичко праћење промена дневних 

миграторних токова становништва одређеног подручја значајно је за велики број 

наука, као и у пракси локалног и регионалног планирања и имплементације 

програма просторног развоја. 

Према методологији Пописа 2011. дневним мигрантима се сматрају лица 

која раде или се школују ван места свог уобичајеног становања, али се свакодневно 

или више пута недељно у њега враћају. Сматра се да се лице свакодневно враћа у 

место сталног становања и у случају када је због природе посла одсутно, односно 

када има смену од 24 сата или чак дводневну смену од 48 сати (нпр. у 

саобраћајним, здравственим или неким другим службама).10 

Подаци о дневним мигрантима се могу видети у Табели 23. 

 

 

Пол 

Активно становништво које обавља занимање 

Укупно 

У истој области 

У другој 

области 

У 

страној 

држави 

У оквиру 

исте 

општине 

У другој 

општини 

укупно 6515 3540 983 1984 8 

мушки 4621 2324 661 1628 8 

женски 1894 1216 322 356 - 

Табела 23. Дневни мигранти у Прокупљу; извор РЗС, књига 11, Дневне миграције 

 

 

 

                                                 
10 РЗС, књига11, Дневне миграције; може се преузети на:http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
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5. Први трагови насељености и историјски развој 

Прокупља 

 

На подручју општине Прокупље људска насеља су постојала још у праисторији. 

Археолошким истраживањима откривени су предмети и станишта који припадају 

неолитској култури, винчанско – плочничког типа. Трагови најстаријег насеља на 

подручју града потичу из предримског доба и откривени су у подножју Хисара. Још 

увек претпостављамо да се римски војни логор налазио на врху Хисара, а да је 

цивилно насеље настало на источној падини. Од овога насеља сачувани су остаци 

храма посвећеног Херкулу (код Латинске цркве) и темељи градског купатила у 

порти варошке цркве.  Како се град налази вековима на истом месту и како се 

развијао уз главну улицу која је паралелна са реком Топлицом, остаци прошлости 

су слабо очувани. Трају зидине старог града, тврђаве на Хисару која је тек делом 

откривена, траје црква св. Прокопија у подножју брда и мала, Југ Богданова или 

Латинска црква у непосредној близини.11 

Археолошка налазишта у околини Прокупља сведоче о постојању људских 

насеља још у седмом миленијуму пре нове ере. Топлицу су насељавали различити 

народи, од Дарданаца и Келта, преко Римљана, до Словена. На месту данашњег 

Прокупља у I веку нове ере постојао је римски град Хамеум, који се у време 

Византије звао Комплос. Крајем XII веку ови простори улазе у састав српске 

средњовековне државе Немањића. Историја није забележила како се Прокупље 

звало у то време. Први писани помен Прокупља налазимо у Повеља књегиње 

Милице Хребељановић из 1395. године којом она манастиру Светог Пантелејмона 

на Светој Гори поклања винограде и друга добра у околини града "свјатаго 

Прокопија". Овај назив за место почео се користити после преноса моштију Светог 

Прокопија из Ниша 1386. године. Народно предање каже да је Прокупље био град 

српског средњовековног властелина и легендарног јунака Косовске битке старог 

Југ Богдана. Турци су након заузимања српских територија, Прокупље звали 

Урћуб. Насеље велики процват доживљава у XVI и XVII веку за време развијене 

                                                 
11 Ђидић, П. (2008). Тврђаве и остаци утврђених градова у Србији, Београд  
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трговине са Дубровником, када је имало статус града. Прокупље и цела Топлица су 

од Турака ослобођени и Србији припојени 1878. године. 

Прокупље је у XX век закорачило као седиште Топличког округа, са око пет 

хиљада становника. Тек започети развој прекинули су Балкански ратови и Први 

светски рат. Оно је у овим ратовима, као и цела Топлица, поднело велике жртве. 

Услед великог терора бугарског окупатора, Топличани су почетком 1917. године 

дигли Топлички устанак. За месец дана је ослобођена велика територија. Окупатор 

је у крви угушио устанак. Погинуло је и убијено око 20.000 Топличана. Између два 

светска рата Прокупље бележи интензиван развој - граде се путеви, железничка 

пруга, школе, болница. После Другог светског рата Прокупље од угледног 

занатског и трговачког града стасава у средње развијени индустијски град. Оно је 

данас највећи град Топлице - њен административни, економски и културни центар. 

Прокупље је раније, много више него данас, било познато по виноградарству и по 

чувеној винској сорти "Прокупац". У време социјализма Прокупчани су били 

запустили своје винограде, које данас на срећу обнављају и подижу нове. 

 

5.1. Археолошки локалитет "Плочник" 

 

Као што је већ речено територија општине Прокупље је насељена од 

давнашњих времена. Плодно земљиште, богатиприродни ресурси и блага клима 

привукли су у овај крај становнике још у млађем каменом добу. Најзначајнији 

локалитет који показује насељеност Прокупља у том периоду је Плочник.  

Плочник је археолошки локалитет Винчанске културе у истоименом селу, 

крај обале Топлице и недалеко од Прокупља. Комплекс насеља из млађег каменог 

доба (постојало је од 5500. до 4700. године п. н. е) се простире на површини од око 

110 хектара, а открића из прве деценије XXI века указују да је реч о најстаријем 

металуршком месту на свету.  
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Сам локалитет је значајан и по пронађеним остацима керамике и 

примерцима фигуралне пластике. Оно што га разликује од сличних места јесте 

количина бакарних предмета откривених у тзв. оставама. Насеље је неолитско по 

томе што је главно оруђе од глачаног камена, становници се баве пољопривредом, 

али има и трагова који указују на бављење металургијом: комади руда малахита и 

азурита, предмети од бакра, комади поломљених предмета... Претпостављало се да 

Слика 5. Археолошки локалитет Плочник; 

извор: http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 

Слика 6. Археолошки локалитет Плочник; извор: 

http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 
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су пронађене „оставе“ бакарних предмета из каснијих времена, а да су укопане у 

неолитски слој, што је демантовано ископавањима спроведеним од 1996. до 2008. 

године. Зато се датум почетка коришћења бакра помера за 500 година раније у 

односу на до сада утврђено време у светској историји. Површина насеља је огромна 

за то доба и сачињена је од неколико мањих целина. Са три стране је омеђено 

рекама – на југу Топлицом, на западу Паљевским потоком и на истоку Бацком 

реком. Оквирним мерењима утврђено је да се простире на око 110 хектара 

површине, што значи да је, и поредећи га са данашњим урбаним насељима, то био 

велики комплекс.  

Оно што нас у овом часу највише интересује јесу недавно откривене пећи за 

које се претпоставља да су служиле за топљење метала. Тиме стижемо до великог 

открића у развоју цивилизације, јер се до сада веровало да су се наши преци у то 

доба бавили само сточарством и ратарством. Још једна занимљивост упућује на 

развијену металургију: такозване металуршке јаме, без археолошког материјала, 

огромних димензија, пречника отвора осам и дубине 2,5 метара. У њима су 

пронађени гар и пепео који су продукт потпуног сагоревања на високој 

температури, и њихов састав доказује да се ту топио бакар. Досадашњи налази 

бакарних оруђа и пећи доказали су да су рударство и металургија овим открићем 

померени за 500 година раније, у старије доба винчанске културе. Тиме је тек 

отворен пут за велики посао да се документовано докаже активност плочничких 

„рудара и металурга“. 

У Плочнику су током ранијих истраживања пронађени бакарни предмети, 

као и руде азурит и малахит, које се топе на 700°C и из којих се добија бакар. 

Раније су се ови налази тумачили случајним укопавањем у археолошки слој који 

одговара неолиту. Истраживања вођена од 1996. до 2008. године, којима су 

руководили археолози Душан Шљивар из Народног музеја у Београду и Јулка 

Кузмановић-Цветковић, кустос Народног музеја Топлице, доказали су да налази 

нису случајно доспели у неолитски слој. Њихов тим је током 2007. и 2008. године 

пронашли две земљане пећи квадратног облика, за које се претпоставља да су 

служиле за топљење метала. Пећи су смештене унутар већих грађевина, а уз њих су 

откривене и дуваљке направљене од печене земље. Поред њих су пронађени 
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бакарни лимови, који указују да је ту обављана производња бакра. Откривене су и 

рупе дубине 2,5 и пречника 8 метара у којима није пронађен археолошки материјал. 

Сматра се да су у питању тзв. „металуршке јаме“, а у њима су пронађени пепео и 

гар, који настају услед сагоревања на високим температурама, на основу чијег 

састава се може закључити да се на том месту топио бакар.12 

 

Слика 7. Археолошки локалитет Плочник, топљење бакра; извор: 

http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 

 

Досадашњим истраживањима још увек нису пронађени коришћени калупи, 

одбачена шљака, као ни рудници из којих је добијана руда. Лежишта азурита и 

малахита постоје око Топлице, Косанице и Бањске реке у близини Плочника, а 

претпоставља се да су нека од њих открили становници овог насеља у потрази за 

каменом погодним за обраду. 

Откриће металуршких пећи у Плочнику, мења досадашња схватања о 

почетку људског рударства и металургије, који је око пола миленијума старији него 

што се то до сада мислило.Сам Плочник, као средиште јужновинчанске културе, 

                                                 
12 Кузмановић, Ј. „Тврђаве и остаци утврђених градова. Публикација 7, Прокупље“, Београд 2008. 
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постао је најстарији металуршки, а самим тим и индустријски центар, пронађен на 

свету. 

На овом локалитету је августа 2013. пронађен прстен од бакра стар 7 хиљада 

година. Претходне 2012. године пронађена је минђуша и перле. Ово указује да је у 

Плочнику била прва јувелирница у Европи. 

 

 

Слика 8. Пронађени бакарни предмети са археолошког локалитета Плочник; извор: 

http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 

 

 

Слика 9. Пронађени бакарни предмети са археолошког локалитета Плочник; извор: 

http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 

 

С обзиром на значај археолошког налазишта Плочник, приступило се 

детаљној реконструкцији. Данас насеље садржи: улазну капију, стазе за посетиоце, 

пет реконструисаних кућа, реконструкцију тора и пратеће садржаје. Неолитско 

село има ограду од грабовог коља висине 1,5m, пободеног у земљу и оплетаног 

грабовим и врбовим прућем. Дрво које се користило је аутентично, оно које је 
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постојало на овим просторима у то време. На улазу је капија са кровом на две воде, 

покривена сноповима папрати. Капија је ноћу осветљена бакљама. Израда пројекта 

читавог села, распоред кућа, помоћних објеката, прилазних стаза је изведена према 

условима добијеним од надлежног Завода за заштиту споменика културе, у овом 

случају Завода из Ниша. 

Објекти представљају потпуну реконструкцију неолитских кућа чији су 

остатци пронађени на археолошком локалитету. Димензије објеката су одређене у 

односу на пронађене основе, распоред у унутрашњости на основу очуваних 

остатака (нпр. пећ) као и грађевински материјал. Комади ,лепа“ ( мешавина глине и 

сламе) којим су премазивани зидови са отисцима прућа, налажени су током 

ископавања.  Сходно томе предвиђена је употреба аутентичних материјала и 

техника градње.  Унутрашњост куће је најчешће једна просторија у којој важно 

место заузима огњиште, односно калотаста пећ направљена од печене земље, 

одвојено место за спавање, место за чување хране, простор за домаћу радиност-

разбој за ткање. Свака кућа је садржала приличан број посуда за воду, посуда за 

припремање и чување хране. Сачуване су посуде од печене земље а у кућама је 

било посуда од дрвета, од коре биљака. На основу статуета зна се како су изгледале 

клупе за седење, а на основу отисака на посудама да су правили асуре, да су знали 

да израђују тканине; претпоставља се да су користили кожу животиња за одећу и 

обућу. 

Куће су приземне једнобродне грађевине правоугаоног облика површине од 

23m2 до 35m2. Конструктивни систем је скелетни. Састоји се од три реда носача 

међуосовинског размака од 2.1m (2,5m кућа 1) који преко венчаница и слемењаче 

носе двоводни кров од рогова распона 2.5m. Носачи су изведени од грабових 

стабала висине 2.8m (3.8m средњи ред), пречника 15cm у дну које се предходно 

нагорело побада 0.5m у земљу, са ракљом у врху за прихватање венчаница и 

слемењаче. Зидове сачињавају стубови на међуосовинском растојању од 0.90m., 

оплетени прућем које им даје додатну стабилност и обострано облепљени блатом 

(глином).  Кровни примарни носачи, рогови, су од грабових облица дебљине ~10cm 

на међуосовинском растојању од ~75cm. Секундарни носачи, рожњаче, такође од 

грабових облица ~5cm на међуосовинском растојању од ~60cm. Кровни покривач је 
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од трске, положене у слојевима, притиснуте грањем и увезане у снопове. Под је од 

набијене земље и издигнут је 5-10cm од нивоа терена. Прозори и врата 

представљају рамове уплетене прућем. Све везе у објекту (рожњача-рог, рог-

слемењача итд.) су изведене украјањем дрвета и везивањем природним канапом.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Кузмановић, Ј. „Тврђаве и остаци утврђених градова. Публикација 7, Прокупље“, Београд 2008.  

Слика 10. Основа терми на археолошком локалитету Плочник; 

извор: http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 

Слика 11. Реконструкција колибе на археолошком 

локалитету Плочник; извор: 

http://plocnik.muzejtoplice.org.rs/en 
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5.2. Прокупачки град кроз историју 

 

Свет је ушао у метално доба пре око 7.500 година у Плочнику крај 

Прокупља, кад су први металурзи човечанства истопили руду и излили бакарне 

предмете. Од тада до пада српске средњовековне државе, Топлица је била митска 

ризница метала о којој су маштали и за коју су ратовали многи народи. Топлички 

крај, оивичен обронцима Копаоника, Малим и Великим Јастрепцем, Видојевицом и 

Пасјачом, и даље је богат рудама и топлим изворима, у којима су се "бањали" и 

стари Римљани. Упркос томе, данас је ова област једна од најсиромашнијих у 

Србији. Топличани радо подсећају на то да је Стефан Немања из Топлице кренуо у 

стварање моћне српске средњовековне државе. А затим додају да су Немањићи 

овде градили путеве и занатске центре, а да у 21. веку мало које топличко село 

може да се похвали асфалтом. Ипак, захваљујући археолозима, какви су Јулка 

Кузмановић Цветковић и Душан Шљивар, данас свет зна да се у Топлици одиграла 

кључна револуција човечанства - прелазак у метално доба. То доказује и 

међународни научни пројекат "Развој металургије у Евроазији", који финансира 

највећим делом Велика Британија. Међутим, баштина Топлице није само 

праисторијски Плочник. Ово је миленијумско раскршће цивилизација које су се 

бориле за овдашње рудоносне просторе. 

Немања, већ као удеони кнез који је владао само делом српске државе - 

Топлицом, стекао богатство којим је могао да подиже задужбине-манастире у 

Куршумлији, а затим и Ђурђеве ступове у Расу, чим је добио титулу великог 

жупана. Имао је новца и за вођење низа ратова, који су, и тада, били врло скупи 

подухвати. Немањићи су у Топлици створили формулу успеха средњовековне 

Србије која се заснивала на рударству и јакој војсци. Копаоник је у њихово доба 

био избушен окнима у којима су радили Саси, немачки гастарбајтери. Срби су 

такође научили рударско-металуршке вештине, да праве пећи, напакују у њих руду 

измешану с ћумуром и добију "погачу" или ингот метала. О томе говоре и занатска 

имена топличких села Рударе, Лубница, Самоково. Захваљујући металуршким 

знањима, Топличани су имали посебан статус и после османлијских освајања. О 

томе сведоче турски документи који прописују да српска села плаћају порез 
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полугама гвожђа или других метала. Турци у дефтерима пишу: "Нека их нико не 

дира, они су демирџије", односно произвођачи гвожђа. Топличка села пуна су 

сведочанстава о великој историји немањићке државе, али је Срба у њима све мање.  

Најмонументалнији споменици пронађени су у подножју древне тврђаве на 

врху прокупачког брега, под којим се раширило данашње Прокупље. Први велики 

град у данашњем смислу те речи на истом месту развили су крајем првог века 

Римљани и назвали га Хамеум, што значи удица, вероватно због тока реке Топлице 

која као кука стеже подножје брега. 

 

Прокупачки Град или Хисар (раније Хамеум, Комплос и Топлица) је тврђава 

у Србији око које се развило данашње Прокупље. Смештена је на узвишењу изнад 

данашњег града, које са три стране опкружује Топлица, правећи своју епигенију. 

Само утврђење, у данашњем облику, је настало у другој половини XIV века, 

највероватније између 1371. и 1389. године, ради заштите ове области од најезде 

Слика 12. Топлички Хисар; извор: http://sr.wikipedia.org 
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Османлија, али је извесно да је подигнуто на старијој основи. Најстарији пронађени 

трагови на овом локалитету припадају античком предримском периоду, а каснија 

утврђења су подизана на римској основи. Само утврђење се састојало од овалне 

цитаделе, заштићене сувим шанцем, на врху брда око које су се лепезасто ширила 

два бедема, унутар којих су се формирала два подграђа у којима се налазе црква 

светог Прокопија из X и Латинска (Југ Богданова) црква из XIV века. Са 

северозападне стране цитаделе, налази се окомита стена у чијем дну протиче 

Топлица, поред које се налази, данас најочуванија, тзв. водена кула, која се 

популарно назива Југ Богданова кула. Данас су од некадашње тврђаве опстали 

махом само темељи, осим у цитадели која је археолошки истражена и конзервирана 

и воденој кули која је очувала већи део свог првобитног изгледа. Простор тврђаве 

се налази под заштитом државе као споменик културе од великог значаја, а на 

њему се понекад одигравају културне манифестације (концерти, представе и 

друге), обично за дан односно славу града 21.07. (свети Прокопије). Тренутно су у 

току радови на чишћењу и обнови тврђаве. Хисар је данас најчешћи назив за 

утврђење и цело брдо на коме се простире, а представља турску реч за тврђаву. 

Занимљиво је да тај термин улази у употребу, тек од ослобођења тог краја, после 

српско-турског рата 1876—1878, док се пре тога тврђава називала једноставно 

Градиште. Називи Прокупачког града су се мењали кроз историју: 

• Хамеум (лат. Hammeum) је римски назив града. 

• Комплос је византијски назив града. 

• Топлица је стари српски назив града, који се од краја XIV века назива град 

светог Прокопија односно Прокупље, по моштима свеца, које се од 1386. 

године чувају у граду.14 

Већ византијски хроничари град помињу под словенским именом Топлица, а 

као и у случају Раса, то је био назив и за област, и за насеље, и за реку. После 

доношења моштију светог Прокопија у топличку цркву, град мења име у 

Прокупље, које носи и данас.  

Досадашња археолошка истраживања потврдила су постојање римског 

утврђења на овом простору, уз које се развио римски град под именом Хамеум. Он 

                                                 
14 Несторовић, С., „Под Хисаром“ (59 стр.) 
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је у VI веку, вероватно за владавине Јустинијана I (527—565), обновљен, о чему 

сведоче налази на простору некадашњег Херкуловог храма (на чијим је основама 

подигнута Латинска црква), а том приликом је сигурно обновљено и само 

утврђење. 

 

 

Претпоставља се да је тврђава била у функцији и у X веку, када је подигнута 

црква светог Прокопија. Црква таквих размера могла је бити подигнута само у 

склопу већег насеља, које је морало бити заштићено одговарајућим утврђењем. 

Међутим, досадашња археолошка истраживања нису открила тај слој, али се 

сматра да је то последица неистражености целокупног локалитета. Средином XII 

века, Прокупље и цела област Топлице били су део удеоне кнежевине Стефана 

Немање (1166)1168—1196) из које је он започео преузимање власти и стварање 

нове српске државе, а сматра се да се један од његових дворова налазио у Топлици. 

Распадање српског царства и најезда Османлија у другој половини XIV века, 

обнављају стратешки значај Топличке долине, због чега је у Прокупљу подигнуто 

ново утврђење да би штитило тај путни правац. Већ 1386. године Османлије у свом 

походу на Крушевац заобилазе Прокупље, што сведочи о снази његовог утврђења, 

а један њихов одред бива потучен у борби код Плочника исте године. Те године, у 

град стижу мошти светог Прокопија, које се од тада налазе градској цркви, 

смештеној у склопу тврђавског подграђа. Током првог пада Деспотовине, 

Османлије 1440. године улазе у град, али он Сегединским миром бива враћен 

Слика 13. Латинска црква, извор: http://sr.wikipedia.org 
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деспоту Ђурђу (1427—1456). Коначно га заузимају 1454. године, након чега 

обнављају тврђаву, а у подграђу насељавају своје становништво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током морејског рата и Пиколоминијевог продора до Скопља, Прокупље се 

нашло у аустријским рукама. Током тог периода, један аустријски инжењерски 

официр је 1689. године направио план утврђења на коме се јасно види овална 

цитадела са Донжон кулом и подграђа која се шире око ње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 15. Аустријски план Прокупља из 1689. године; извор: 

http://sr.wikipedia.org 

Слика 14. Црква Светог Прокопија; извор: predanje-

ms.blogspot.com 
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Након српско-турских ратова 1878. године, брдо није било пошумљено као 

данас и на њему су се јасно уочавала два концентрична бедема подграђа ојачана са 

три очуване односно једном зарушенијом квадратном кулом. Неколико година 

касније, Феликс Каниц је забележио димензије утврђења - дужина 280m, ширина 

180m - претпоставивши да је у питању римски каструм, подигнут у доба 

Јустинијана I. Током XX века, цело брдо је пошумљено, тако да су остаци нижих 

делова утврђења данас тешко уочиви. Током подизања задужбине др. Алексе 

Савића тзв. Савићевца 1927. године на врху брда Хисар изнад града, откривени су 

остаци дворца са живописаним зидовима. Претпоставља се да је у питању 

грађевина из римског периода, мада није искључено да је коришћена и касније, а 

њени остаци су уништени током градње задужбине која се данас налази под 

заштитом државе и у којој је смештен угоститељски објекат.15 

Прокупачка тврђава се састоји од овалне цитаделе смештене на највишем 

делу брда, око које се шире бедеми вишег и нижег подграђа, док се у 

северозападном подножју брда налази истурена кула, смештена на обали Топлице. 

Сама цитадела је са северозападне стране заштићена оштром стеном, тако да је 

бедем са те стране широк свега 1 метар, наспрам југоисточног који је дебео 3.5 

метра и додатно заштићен сувим шанцем. Улаз у цитаделу смештен је на њеном 

североисточном крају, а чува га квадратна Донжон кула. Непосредно поред њега, 

налази се мала капија, која је цитаделу повезивала са воденом кулом на обали 

Топлице. Њена унутрашњост обухвата површину од око 500m², а у њој се налази и 

цистерна за воду. Око цитаделе, ка истоку и југоистоку, пружа се више подграђе у 

склопу кога се некада налазио римски дворац на чијем се месту данас налази 

Савићевац, као и цистерна за воду. Бедем овог подграђа је ојачан са три квадратне 

куле, нешто мањих димензија у односу на Донжон кулу у цитадели. Око овог 

подграђа се лепезасто шири други бедем, ојачан можда једном кулом, унутар кога 

се налази ниже подграђе. Подно цитаделе, на обали Топлице, смештена је водена 

кула која се у народу популарно назива Југ Богданова кула. Она представља 

истурено упориште које чува прелаз преко реке, али и игра улогу у снабдевању 

                                                 
15 Несторовић, С. (1972). Под Хисаром, Београд, стр. 95 
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града водом. Сама кула има квадратну основу и данас је најочуванија од свих кула 

некадашње тврђаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 16. Југ Богданова кула на Хисару; извор: http://sr.wikipedia.org 

Слика 17. Улаѕ у Југ Богданову кулу; извор: 

http://sr.wikipedia.org 
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Археолошки радови на локалитету Хисар су започели 1976. године и 

обављани су са прекидима током наредне две деценије, а изводили су их Музеј 

Топлице из Прокупља и Завод за заштиту споменика културе из Ниша. Током њих 

је истражен простор цитаделе који је конзервиран и делови подграђа. У подножју 

Хисара археолози су открили монументалне римске терме из трећег века. Кад је 

почело копање темеља за нову зграду у дворишту цркве, булдожер је наишао на 

старе зидове и костуре, због чега је започето ископавање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иако су радови још увек у току, може да се каже да је реч о монументалном 

објекту, чији су зидови дебљине 1,1m, а у темељима и 1,3m. Реч је о остацима 

великог римског купатила – терме, вероватно још из трећег века наше ере. 

Централни део (аподитеријум) широк је 10,7m. По дужини га пресеца савремени 

пут, али се претпоставља да је био дуг бар 20m. На западном делу овог хола је 

огромна када пречника 7,5m, подупрта снажним стубовима и контрафорима.  Ово 

насеље је било изузетно важно на путу Константинопољ–Ниш–Љеш, а било је и 

раскрсница путева према Скопљу, односно Новом Пазару, Београду...Археолози 

претпостављају да је у доба цара Константина, са пријемом хришћанства, овај 

објекат променио намену. Наиме, у римско доба терме су биле и место где се 

одвијао друштвени живот. У хришћанству оне губе значај, јер су друштвене норме 

и обичаји сасвим другачији. Отуда су терме претваране у цркве, што се види и по 

Слика 18. Археолошки локалитет Хисар; извор: www.prokuplje.org.rs 
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великој количини земље којом је главна када испуњена. Године 934. овде је 

сазидана прва хришћанска црква, која је и сада у служби. Око ње је основана и 

некропола. У току ископавања терми пронађена су 83 гроба, највећим делом из 11. 

века. Код једног костура жене нађена је бронзана наруквица, а код другог пет 

наруквица од стаклене пасте, бронзани прстен и наушница са јагодом. Од 

материјалних остатака откривени су и: керамичко посуђе и тестија за воду, алат за 

обраду коже, мач, врхови стрела и копље као и отворена кухиња за спремање хране 

уз северни бедем вишег подграђа. У њој су нађени остаци грнчарије домаће 

производње које се по орнаментици и начину израде могу сместити у XIV и XV 

век, што потврђује претпоставку о времену настанка данашњег утврђења. Тврђава 

је данас већим делом у рушевинама, а добар део њеног некдашњег простора, изузев 

саме цитаделе, је обрастао у багремову шуму и високо растиње. Простор око саме 

цитаделе је данас очишћен од високог растиња, тако да се остаци некадашњег 

сувог шанца јасно уочавају на терену. 

 

 

Слика 19. Археолошки локалитет Хисар; извор: www.skyscrapercity.com 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

54 
 

Сама цитадела са оближњим Савићевцем представља једно од главних 

излетишта Прокупчана, пошто је степеништем и стазом повезана са градском 

пешачком зоном. Око самог брда пролази трим-стаза, а на простору цитаделе се 

понекад поставља летња позорница на којој се изводе позоришне, музичке и 

биоскопске представе.  

 

6. Привреда Прокупља 

 

Важно је имати у виду да је досадашњи развој био наглашено једносмеран и 

окренут неселективној индустријализацији, запостављајући увелико значај 

комплетирања инфраструктуре и економског активирања расположивих ресурса 

који неспорно постоје у пољопривреди, минералним сировинама, водним, шумским 

и другим потенцијалима, као и атрактивним природним и другим вредностима од 

значаја за развој агроиндустрије. Осим тога, тренутак у којем се приступа 

припреми Стратегије одрживог развоја општине Прокупље карактерише: 

(1) припрема политике и програма развоја Републике за период до 2020. године,  

(2) процес промена у економском и политичком систему,  

(3) реорганизација економског живота и читаве друштвене надградње, укључујући 

и реорганизацију општина у складу са новим Законом о локалној самоуправи.16 

Досадашњи привредни и друштвени развој општине био је опредељен 

многобројним ограничавајућим факторима који су поред специфичних природних, 

демографских и локацијских услова, различитим интензитетом деловали на темпо 

и квалитет структурних промена, а посебно на степен јачања укупних претпоставки 

и материјалне основе привреде и изградње привредне и пословне инфраструктуре. 

Недовољна економска развијеност индустрије је сигурно најкрупније и 

најкомплексније ограничење. У првом реду ради се о томе да је дуго времена 

требало решавати наслеђене проблеме економске заосталости и то не само у 

погледу изградње одговарајућих привредних објеката, већ и у погледу решавања 

неких елементарних егзистенцијалних питања живота и рада становништва као што 

су здравствена заштита, образовање, електрификација, путеви и друга привредна, 

                                                 
16 Програм за подстицај економском развоју општина, Стратешки план општине Прокупље, 2006 
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друштвена и комунална инфраструктура. Решавање ових проблема увелико је 

одложило почетак убрзанијег привредног развоја јер обезбеђени материјални 

оквири политике подстицања и нису били довољни да се поменути услови брже 

остварују и да се, истовремено, осигура динамичан и стабилан привредни развој, а 

посебно не за успешнији развој села и спречавање демографског пражњења 

појединих насеља. 

На територији општине није комплетирана мрежа објеката саобраћајне, 

енергетске, водопривредне и друге инфраструктуре или бар није доведена на ниво 

који би обезбеђивао сигурност производње, задовољавајућу ефикасност и 

оптималан приступ расположивим потенцијалима. О коликом је проблему реч 

довољно је рећи да ниво и интензитет инвестиција у читавом периоду није битније 

прешао 50% просека Републике, било да се они исказују стопом инвестиција, као 

пропорцијом расподеле расположивог друштвеног производа, или инвестицијама 

по становнику. Ограничењу развоја и бржим структурним променама значајно 

доприноси и слаба кадровска оспособљеност и програмска припремљеност свих 

привредних субјеката и институција у општини. То је, с једне стране, условљавало 

формирање одређене структуре привреде и агропривреде, а с друге стране, готово 

потпуно блокирало могућности локалне иницијативе за коришћење разних извора 

друштвених средстава и средстава банака. Томе се придружује и чињеница да ни 

постојећи кадар није одговарајуће распоређен и искоришћен, јер се релативно 

велики број инжињера техничке струке, агронома, економиста и других профила 

налази ван производње, односно у државним органима. То, наравно, није 

специфичност само ове општине, јер је досадашњи привредни модел и политички 

систем продуковао изузетно лошу кадровску политику и предуго занемаривао 

значај струке за привредни и укупан развој. 

 

6.1. Економски показатељи 

 

Основна индустријска производња у општини је прехрамбена, а 

преовлађујући тип економске активности је прерађивачка индустрија 42,5%. У 

Прокупљу постоји пет великих предузећа и око 200 малих и средњих предузећа 
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(број стално варира), с тим што преовлађује приватни сектор. Поступак 

приватизације код одређеног броја предузећа још увек није приведен крају. У 

општини је оформљена Канцеларија за локални економски развој. Запосленост у 

предузећима и задругама је 18,7%; запосленост у државним органима и 

друштвеним институцијама 25,3%; лица која самостално обављају своју делатност: 

5,4%. Проценат незапослених 26,1% у односу на радно способне, а квалификације 

које су најчешће тражене су: дипл. математичари, проф. енглеског језика, дипл-

инжињери техничких смерова. Што се тиче струке, проценат незапослености је 

највећи код радника текстилне индустрије. Проблемом запошљавања се бави 

искључиво Национална служба за запошљавање. Што се тиче власничког права над 

земљиштем и другим ресурсима унутар заједнице однос је равномеран, односно, 

приватни и државни однос поседовања земљишта је приближно исти. 

 

6.2. Пољопривреда 

 

Укупна обрадива пољопривредна површина износи 45083 ха. Годишње се 

произведе око 13500 т пшенице, 20300 т кукуруза, јечам 2500 т, 21300 т шљива, 

6700 т вишње и преко 10000 т другог воћа. Развијено је и сточарство, где се 

годишње откупи близу 1700 т меса крупне стоке. У току обављања 

пољопривредних радова ангажује се око 2300 трактора и 80 комбајна. 

Пољопривреда је на прокупачком подручју значајан ослонац развоја општине и 

значајан чинилац егзистенције становништва. Заједничко је за све у примарној 

пољопривредној производњи да им је тренутно стање економски нарушено са 

тенденцијом да се погорша. Међутим, у складу са иницијативама заједнице, очекује 

се да ће пољопривреда добити своје место које по значају заслужује да постане 

важан учесник развоја општине.17 

Агроиндустрија општине је у једном дужем временском периоду 

стагнирала. Предузећа из те области имају значајан пословни и тржишни реноме, 

али годинама послују са знатним економским и финансијским тешкоћама. 

Предузећа се морају консолидовати и програмски и технолошки и финансијски, с 

                                                 
17 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007). Стратегија одрживог развоја Прокупља 2007-2027 
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обзиром на број упошљених и релативно добре и здраве техничке капацитете. Она 

има могућности даљег развоја и кроз постојећа и кроз нова предузећа, али 

концепцијски треба да се усмери на производњу здраве хране, пића и напитака, јер 

она све више долази до изражаја на светском и домаћем тржишту. 

У протеклом периоду на подручју општине нису обављена значајнија 

улагања у примарну пољопривредну производњу, због чега није ни могло да дође 

до потпуније валоризације постојећих потенцијала. Деловањем низа фактора 

последњих 15 година долази до значајног пада како биљне тако и сточарске 

производње. Неповољна кретања праћена су, с једне стране сталним смањењем 

активног пољопоривредног становништва, погоршањем његове старосне структуре, 

а с друге стране смањењем обрадивих површина пре свега оних погодних за 

интензивну производњу. Како још увек пољопривреда има значајан удео у укупној 

привреди, то би у склопу општег развоја општине требало предвидети такву 

територијалну и гранску структуру која ће убудуће омогућити њен динамичнији 

развој. 

Значајно место до сада у пољопривреди општине заузимао је друштвени 

сектор. Најчешће се пословна сарадња друштвеног сектора са земљорадницима 

сводила на откуп пољопривредних производа што се неповољно одразило на развој 

пољопривреде. У индивидуалном сектору доминантна је ситна робна производња, 

најчешће производња за сопствене потребе, а због недостатка радне снаге многа 

газдинства се гасе. При томе, тешко је предвидети обим пораста просте робне 

производње и ако она стварно представља економску нужност. 

Треба напоменути да је неопходна контрола плодности земљишта. 

Педолошке карте општине треба што хитније урадити и исте проверавати сваке 

пете године. На основу података из педолошке карте пољопривредни произвођачи 

би правилно применили потребне агротехничке мере којима се поправља структура 

пољопривредног земљишта и квалитет производа. У структури коришћења 

обрадивих површина дошло је до одређених промена тако да су површине 

ратарских и повртарских култура смањене у корист воћарских култура, док су 

површине под крмним биљем остале исте, а виноградарске културе су знатно 

смањене. Носиоци развоја пољопривредне производње на овом подручју су: ЗЗ 
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''Ђуровац'' Прокупље, ЗЗ ''Агротоплица'' Белољин, ''Кооператива'' Ресинац, 

''Победа'' Нова Божурна, Млекара ''Калча'' Шишмановац, Млекара ''Јастрепчанка'' 

Рељинац, ''Топличка млекара'' Бела Вода, затим Компанија ''Хиссар'' и ''Прокупац'' 

Прокупље. У последњих неколико година све више се на тржишту појављују 

удружења пољопривредних произвођача. 

Основни правци развоја пољопривредне производње општине били би 

повећање и унапређење сточарства, крмног биља и одређених врста воћа и поврћа. 

Тиме би се најрационалније искористили постојећи потенцијали за обезбеђење 

потребних количина пољопривредних производа за локално тржиште као и 

пласман тржног вишка. Основу сточарске производње чине: свињарство, 

говедарство, овчарство и донекле живинарство. Оријентација на развој сточарства 

захтева и улагање у мелиорације ливада и пашњака, повећање производње луцерке 

и детелине, као и концентроване сточне хране. Потребна сточна храна добијала би 

се повећањем приноса и коришћених површина. Општина је суочена са израженом 

миграцијом становништва чије се заустављање може осигурати само осетним 

повећањем инвестиционих улагања. Тако би се иницирали конкретни програми 

убрзанијег развоја пољопривреде комбиновани са изградњом малих индустријских 

капацитета, привредних објеката и друштвене инфраструктуре на селу.18 

 

6.3. Индустрија 

 

Најзначајнији привредни субјекти на територији општине Прокупље из 

области црне и обојене металургије су: Фабрика обојених метала и Металско 

предузеће „Топлица“. Први се налази у поступку приватизације методом јавне 

аукције, а други у поступку стечаја у фази објављивања прве јавне лицитације за 

продају целокупне имовине предузећа. Из области неметала предузећа: Фабрика 

стакла „9.октобар“ и „Универзалпромет“ налазе се у завршној фази поступка 

стечаја, а код приватног предузећа „Фиаз“ у току је фаза реорганизације, такође у 

поступку стечаја. Из области текстилне индустрије друштвена предузећа 

„Будућност“ и „Топличанка“ су у поступку стечаја промениле структуру 

                                                 
18 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007). Стратегија одрживог развоја Прокупља 2007-2027 
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власништва (прешла у приватно власништво), а предузећа „Никодије Стојановић – 

Татко“ и „Топлички мотиви“ су успешно приватизована крајем 2004. односно 2006. 

године, методом јавне аукције. Из области прехрамбене индустрије приватизована 

су предузећа: „Милан Топлица“, „Прокупац'' и компанија „Хиссар“. Код прва два 

предузећа ефекти приватизације су за сада минимални, док је компанија „Хиссар“, 

приватизована методом тендера крајем 2006. године, у фази консолидације. Сва 

три предузећа из области грађевинарства: циглана „7.јули“, „Кристал“ и „Бериље“ 

су приватизована методом јавне аукције и са доста променљивим и скромним 

резултатима послују и данас. Из области дрвне индустрије су два предузећа: „Наш 

дом“ и „Проивер“. Предузеће „Наш дом“ је још увек у друштвеној својини, али без 

икаквих привредних активности, а предузеће „Проивер“ је у приватној својини и 

послује са доста скромним резултатима. У области трговине послују већа 

предузећа: „Рич“, „Еурокомерц“, „Неца“, „Чутура“, „Олимпик“, „Бранекс“, 

„Стаменковић“ (сва у приватној својини), док је друштвено предузеће 

„Тргопромет“ приватизовано методом јавне аукције. Из области туризма предузеће 

„Протурс“ је приватизовано, а туристичко друштво „Прокупље“ се налази у 

процесу убрзане аукцијске приватизације. Оба предузећа отежано послују, на 

граници рентабилности.  

Многобројни су проблеми са којима се суочавају привредни субјекти у 

општини Прокупље. Почев од проблема који се огледају у драстичном смањењу 

физичког обима производње, недовољној искоришћености производних 

капацитета, неадекватној упошљености радне снаге и врло лошој квалификационој 

структури упошљених радника, њиховој слабој мотивисаности и неадекватном 

односу између укупног броја упошљених и у производњи радно ангажованих 

радника, великим проблемима у организацији процеса производње како са 

становишта набавке основних сировина и репроматеријала тако и са становишта 

пласмана готове робе, проблемима у обезбеђењу квалитетних обртних средстава 

потребних за нормално одвијање процеса производње и одржавање текуће 

ликвидности што предузећа на нашој територији чини неконкурентним на домаћем 

и иностраном тржишту и неатрактивним у процесу приватизације. Све већи је број 

предузећа, сада и оних у приватном власништву која нису у стању да обезбеде 
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одвијање чак и минимума процеса производње (Фабрика обојених метала, „Милан 

Топлица“, „Прокупац“, „Кристал“, „Бериље“, „Наш дом“). 

У претходном периоду у прокупачкој општини поред металског, 

неметалског и текстилног комплекса, доминирао је пољопривредно-прехрамбени 

сектор, посебно агроиндустријски, уз постепени развој приватног сектора који се 

састојао од малих предузећа и предузетника. Многобројни су проблеми са којима 

су се у последњих десетак година суочавали субјекти агрокомплекса општине. 

Почев од проблема смањења физичког обима производње, искоришћености 

производних капацитета, упошљености радника и њихове слабе мотивисаности, 

неадекватног односа између укупног броја упослених и у производњи радно 

ангажованих радника, проблема у организацији процеса производње, у обезбеђењу 

квалитетних обртних средстава, па до проблема у одржавању текуће ликвидности, 

све то их је чинило мање атрактивним у процесу приватизације. У великом броју 

предузећа, ратне последице и губитак тржишта биле су погубне за њихов рад и 

опстанак до процеса приватизације. Приватизован је мањи део у односу на укупне 

капацитете бивше индустрије у друштвеном власништву. Индустрија општине је у 

једном дужем временском периоду у заостајању. Предузећа из те области имају 

значајан пословни и тржишни реноме, али годинама послују са знатним 

економским и финансијским тешкоћама. Предузећа се морају консолидовати 

програмски, технолошки и финансијски, с обзиром на број упослених и релативно 

добре и здраве техничке капацитете. Даљи развој индустрије кроз постојећа и нова 

предузећа, концепцијски треба да се усмери на производњу здраве хране и 

напитака. Приватни сектор у индустрији је у зачетку и верујемо да ће у форми 

средњих и мањих приватних предузећа доћи до формирања приватне индустрије у 

прехрамбеном сектору. Ресурси са којима општина располаже су значајни и једино 

се могу активирати кроз формирање ефикасне приватне индустрије у свим 

сегментима, што би повољно деловало на економски развој општине.  
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Препознатљивије активности развитка приватне агроиндустрије можемо 

планирати и очекивати у два смера: 

• страним и домаћим улагањима у активирање привредних ресурса, 

• успешном и свеукупном брзом приватизацијом постојећих капацитета 

друштвене 

6.3.1. Јавна предузећа 

 

Јавна предузећа на територији општине Прокупље су: ЈКП „Чистоћа“; КЈП 

„Градски водовод“; ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове 

Општине Прокупље“; ЈКП „Тржнице“. Комунална привреда у општини је у тешкој 

ситуацији и постоје огромне потребе за реконструкцијом и модернизацијом 

постојећих капацитета. Потребна је реконструкција постојеће и изградња нове 

водоводне мреже, изградња градског колектора, градске пијаце, депоније, гробља, 

трафостаница и др. 

 

6.3.2. Мала и средња предузећа 

 

За пресек садашњег стања узимани су у обзир подаци из претходних 10 

година, са посебним нагласком на последње две године. Највећи број радника у 

општини је запослен у великим предузећима 23,49% а најмањи у малим мешовитим 

предузећима 0,12% укупног броја радника. Ако предузећа посматрамо и по 

карактеру делатности највећи број радника је запослен у производним предузећима 

84,72%, док је у предузећима која се баве услугама запослено 15,28% радника. На 

основу података може се закључити да највећи део основних средстава обухвата 

објекте (51,55% МП и 80,03% СП). Значајни део учешћа опреме у основним 

средствима запажа се у саобраћају и везама као и у образовању и култури.19 

Опште карактеристике МСП општине Прокупље су: 

1. остварење физичког обима производње испод планираног као и низак 

степен 

2. искоришћености производних капацитета (20-50%), 

                                                 
19 Извор: обрачунато на основу података одељења регистра НБС 
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3. ниска ангажованост радне снаге у процесу производње као и несклад у броју 

4. стварно упослених и радно ангажованих радника и 

5. организациони проблеми. 

Разлози оваквог стања су бројни, али се пре свега истичу: 

• ограничена могућност производње и реализације како на домаћем тако и на 

• иностраном тржишту, 

• недостатак потребних обртних средстава, 

• велика презадуженост предузећа и лоша текућа ликвидност, 

• застарелост опреме и технологије, 

• поремећени медјуљудски односи и честе кадровске промене. 

Последњих пет година број предузећа на територији општине Прокупље 

константно се креће на броју око 200 предузећа. Велики број предузећа 

регистрован је за обављање више различитих врста делатности, тако да строга 

класификација по делатностима није могућа. Највећи број малих предузећа послује 

у области трговине (32,99%), затим у области индустрије и рударства (25,77%) и 

финансијских и других услуга (8,25%). Средња предузећа општине Прокупље су 

концентрисана искључиво у три делатности индустрија и рударство 71,42% 

укупног броја средњих предузећа и по 14,29% у трговини и стамбено-комуналној 

делатности. Посматрано са аспекта власништва, приватни сектор доминира код 

малих предузећа, а друштвени код средњих предузећа што показује и табела бр.3. 

Код малих предузећа није занемарљив и број предузећа у друштвеном, односно 

задружном власништву. Учешће приватних предузећа у сектору средњих предузећа 

је недовољно, нарочито са становишта потребе за изменом привредне структуре и 

преузимања вишкова запослених. Број малих предузећа треба повећати, посебно 

због усмерености приватних предузећа у области са релативно малим и брзим 

обртом капитала, мањим ризиком и малим бројем ангажованих радника. Убрзањем 

процеса власничке трансформације извесно је да ће значајно порасти број 

приватних предузећа.20 

 

 

                                                 
20 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007). Стратегија одрживог развоја Прокупља 2007-2027 
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6.4. Туризам 

 

Проблеми у области туризма у Прокупљу везују се за локалитете који имају 

туристички потенцијал и перспективу. У првом реду то је брдо Хисар као најлепши 

и најзначајнији културно-историјски и туристички симбол Прокупља. Брдо се 

налази у строгом центру града и на њему постоји низ занимљивих садржаја. На 

врху Хисара налази се остатак средњевековног града. 

Проблеми на овом локалитету су: 

• нерешени имовинско-правни односи, 

• недостатак средстава за инвестиције, 

• непостојање адекватног урбанистичког плана. 

Локалитет Бели Камен налази се на надморској висини од 1000 м, а највиши 

врх Бандера је на 1150 м. Било је покушаја афирмисања спортско-рекреативног 

туризма на Белом Камену, али су се сви покушаји углавном завршавали 

неуспешно. Непостојање свести о значају и могућностима туризма, непостојање 

кадрова, као и ограничене финансијске могућности главни су разлог за садашње 

стање. Ипак потенцијали за даљи развој туризма постоје: 

• На Белом Камену Општина поседује планинарски дом који се налази у фази 

адаптације; 

• На Белом Камену се гради астрономска опсерваторија највећа на Балкану, 

што ће бити главни покретач развоја туризма на овом локалитету; 

• Током зиме Бели Камен пружа могућност за развој зимског туризма са ски 

стазама и стазама за санкање; 

На подручју општине Прокупље су бројне цивилизације оставиле свој траг, те 

се овде налазе културно-историјске знаменитости из свих периода историје. У 

туристичком смислу посебну вредност имају: 

• Археолошко налазиште “Плочник”, локалитет површине 120 ха, на коме је у 

периоду млађег неолита, средином шестог миленијума пре нове ере, била 

развијена металургија бакра. Налази се 25 км од Прокупља, а експонати се 

налазе у Народном музеју Топлице у Прокупљу. 
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• Манастир Св.Ђорђа - “Ајдановац” – грађен око 1320. године на обронцима 

Великог Јастрепца, поседује веома леп, очуван и занимљив живопис, а 

удаљен је 24 км од Прокупља; 

• Црква Светог Прокопија у Прокупљу – зидана крајем X века у 

преднемањићком периоду. Занимљива петобродна црква у којој се налазе 

мошти Св.Прокопија и делови моштију Св.Ђорђа 

• Црква Југ Богдана или Латинска црква XИВ в. – подигнута на темељима 

античког храма посвећеног Херкулу чија се статуета данас чува у Народном 

музеју Топлице у Прокупљу. 

• Народни музеј Топлице у Прокупљу – чувар историје и традиције 

Топличког краја у коме се могу наћи експонати од праисторије до модерних 

времена. 

Најтеже стање у сегменту туризма везано је за смештајне капацитете, 

неадекватну кадровску структуру, као и неприлагођену понуду. Предузећа која су 

тренутно носиоци туристичке делатности (осим Туристичко-спортског центра) су 

неликвидна и стално мењају власнике. Репрезентативни смештајно угоститељски 

објекат Прокупља је хотел „Хамеум“ грађен шездесетих година. Налази се у центру 

града и има сопствени паркинг. За смештај туриста поседује 12 једнокреветних, 24 

двокреветне собе, ресторан са 120 места, кафану, банкет салон и терасу која прима 

140 гостију. Конак у Конџељу је здање новијег датума у саставу цркве, поседује 

лепо сређен ресторан и кухињу са домаћим специјалитетима и конак за 20 особа. 

Ресторан Скадарлија такође има могућност за смештај петнаестак особа. Тениска 

хала у свом саставу поседује и собе за одмор и рекреацију осам особа. Објекат 

''Савићевац'' на врху Хисара са рестораном и баштом са које се види цео град има 

могућност за смештај 12 особа.21 

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://www.turizamprokuplje.com/prokuplje-sta-videti.php (Датум приступа: 24. 09. 2014.) 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

65 
 

6.4.1. Евидентирани и заштићени споменици културе и природе и 

амбијенталне целине 

 

Амбијентални пејзаж чине околна узвишења са зеленилом: “Боровњак”, 

“Хисар”, “Мала Губа”, “Велика Губа”, “Соколица”, као и ток реке Топлице са 

својим природним феноменом пиратерије код брда “Хисар”.  

“Хисар” представља посебну амбијенталну целину која поред богате вегетације 

има историјски значајне садржаје. На брду се налазе остаци римског насеља 

“Хамеум” из II века. У подножју брда налази се Латинска црква, као и комплекс 

православне цркве Свети Прокопије. 

Објекти и њихова непосредна околина, који су евидентирани од стране Завода 

за заштиту споменика културе Ниш се штите као амбијенталне целине, а то су: 

• Објекат „Гимназија“; 

• Објекат Соколског дома; 

• Објекат музеја Топлице; 

• О.Ш.“Никодије Стојановић Татко“ 

• Објекат општинске управе; 

• Латинска црква; 

• Црква Св. Прокопија. 

Природно добро у поступку за заштиту представља и „Сува чесма“. 

 

6.5. Саобраћај и инфраструктура 

 

Основни циљ планирања развоја инфраструктуре је усклађивање и 

унапређење постојећег стања у инфраструктури са све већим потребама развоја 

града. За постизање постављених стратешких циљева неопходан је одговарајући 

развој инфраструктурних објеката који у досадашњем периоду није био довољан за 

несметани развој у општини. У општини Прокупље приоритетан је друмски 

саобраћај и делимично железнички, док ваздушни и речни такорећи не постоје. 

Општина Прокупље је одговорна за планирање, изградњу и одржавање локалних 

путева, док је за регионалне и магистралне путеве одговорно надлежно 
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министарство, али је и те како заинтересована за квалитет и ових путева као и за 

бољу повезаност са њима. Једини магистрални правац који пролази кроз Прокупље 

је пут М-25 Ниш-Приштина који сада пролази кроз град па је од стратешке 

важности да се овај пут измести изградњом заобилазнице изнад Прокупља. 

Друмски саобраћај у општини одвија се на 359,50 км путне мреже и 220 км 

градских саобраћајница. Путну мрежу чине: 

1. магистрални пут М-25 који пролази у дужини од 6 км кроз град и 26 км кроз 

8 насељених места у општини, 

2. шест регионалних путева који се ослањају на магистрални правац и са њим 

чине функционалну целину и исти 12 км пролазе кроз град, а са 92,5 км 

пролазе и повезују 41 насеље у општини, 

3. 25 локалних путева укупне дужине 223 км. 

Карактеристике путне мреже у општини су следеће: 

• магистрални пут учествује са 8,9% у укупној путној мрежи, исти је 

асфалтиран, али је са великим успонима и оштрим кривинама и стање 

коловоза на путу је 70% незадовољавајуће. Пошто магистрални пут пролази 

кроз градско језгро, а Општина 

• је завршила са радовима на главној градској улици и претворила исту у 

пешачку зону, неопходно је приступити изградњи саобраћајне обилазнице 

око Прокупља; 

• регионални путеви учествују са 29% у путној мрежи и исти су у већем делу 

асфалтирани 96,5% а осталих 3,5% су са макадамским коловозом. Стање 

путева је лоше на 52% а осталих 48% је задовољавајуће. Ради бољег 

повезивања Топличког, Крушевачког и Алексиначког округа потребно је 

урадити 3 км регионалног пута Р-221 Клисурица – Гребац. Такође треба 

реконструисати пут Р- 223 Прокупље – Житни Поток у дужини од 28 км; 

• локални путеви чине 62,6% укупне путне мреже на територији општине и 

исти су  асфалтирани на 41,1% дужине, туцанички на 57,1% и земљани на 

1,8%. Стање локалних путева је на асфалтираном делу на 10% дужине у 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

67 
 

веома лошем стању на макадамском делу на 60% дужине стање је 

незадовољавајуће. 22 

На територији општине Прокупље треба изградити и реконструисати следеће 

деонице локалних путева: 

� Прекопуце – Г. Здравиње до пута Р-223 у дужини од 6 км; 

� Туларе – Суви До у дужини од 2 км што чини део „Старог царског друма“; 

� Кординце-Микуловац-Ново Село-Џигољ у дужини од 8 км; 

� Кожинце-Житни Поток у дужини од 5 км; 

� Доња Топоница-Бејашница; 

� Горња Бејашница-Крушевица-Товрљане у дужини од 12 км за шта постоји 

главни 

� пројекат; 

� Саставци – Статовац у дужини од 6 км чиме би се повезали општински 

реони 

� Крушевица и Житни Поток; 

� Бумбурек-Беришане-Д. Трнава у дужини од 5 км, чиме би се омогићила 

боља веза 

� са магистралним путем М-25; 

� Бабин Поток – Ново Село у дужини од 3 км, што омогућује бољу везу са 

путем 

� Р-221; 

� пут кроз Горње и Доње Бериље у дужини од 3 км; 

� Џигољ - Петровац – Дубрава у дужини од 6,5 км; 

� Бели Камен – Јовине Ливаде – Пасјача - Растовница у дужини од 14 км, 

чиме се 

� обезбеђује боља веза са регионалним путем Р-245, за шта постоји главни 

пројекат.23 

 

 

                                                 
22 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007). Стратегија одрживог развоја Прокупља 2007-2027 
23 План Генералне регулације Прокупља, ЈП Завод за урбанизам Прокупље, 2012. 
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Градске улице треба асфалтирати, неке делове реконструисати, а неке 

испројектовати и изградити како би се растеретио централни део града од 

саобраћаја или обезбедила боља и краћа веза појединим главним правцима као што 

су магистрални или регионални правци: 

� изградњом улице Баштованске преко армирано-бетонског моста до рампе са 

улицом Вука Миланковића у дужини од 1 км, као обилазнице, решава се 

прикључак индустријске зоне на главне правце са магистралним путем М-25 

Ниш - Приштина и регионалним путем Р-245 Прокупље –Житорађе; 

� изградњом Солунске улице у дужини од 1 км, растеретила би се значајно 

улица 

� Ратка Павловића у централној зони града; 

� наставком изградње улице Тике Станковића и бајпасом поред стакларе до 

Добричке улице у дужини од 600м, обезбеђује се боља веза са спортском 

халом; 

� изградњом новопројектоване улице од 1,5 км, на десној обали реке Топлице 

иза Грчког млина и реконструкцијом Балканске и улице Бошка Југовића 

значајно би се 

� побољшао прилаз гробљу; 

� спајањем Добричке и Моравске улице које чине део јужне обилазнице 

обезбедила би се боља веза са регионалним путем Р-221; 

� реконструкцијом улице Ратка Павловића и изградњом Видовданске улице 

обезбедио би се бољи прилаз Стражавачком гробљу. 

Поред набројаних праваца потребно је реконструисати и градске улице: 

Краљевића Марка, Бате Стефановића, Милоша Обилића, Стражавачке, Јанка 

Веселиновића, Таковску, Појатску итд. као и изградити новопројектовану улицу 

Гуте Добричанина и повезати је са улицом Зорана Радмиловића. Мирујући 

саобраћај у граду није решен, постоји само неколико паркиралишта у централној 

зони за путничка возила која ни издалека не задовољавају потребе док за теретна 

возила нема одговарајућег паркиралишта. Потребно је хитно урбанистички 

дефинисати локације за паркинг просторе и приступити изградњи истих, а могуће 

локације у граду су робна пијаца на Царини, простор иза Завода за социјално 
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осигурање, простор иза Нове робне куће и простор поред Спортске хале. То су 

локације за паркирање путничких аутомобила, а локација на простору поред 

друмског моста, тзв. Топољак, омогућава решавање и проблема паркирања 

теретних возила. 

 

6.6. Анализа ресурса значајних за развој привреде 

 

Анализом концентрације вредности основих средстава може се утврдити да 

је највећи део сконцентрисан у привреди, односно у индустрији и код малих и 

средњих предузећа, што је и разумљиво ако се има у виду технолошки процес и 

захтевана структура улагања. Мала предузећа индустрије општине Прокупље 

располажу са 32,45%, а средња са 67,55% бруто вредности свих средстава ових 

предузећа. Проценат учешћа вредности основних средстава посматран по 

неотписаној вредности је нешто мањи и износи код малих предузећа 35,45% 

односно 64,55% нето вредности средстава код средњих предузећа. Техничка 

структура основних средстава је, међутим, неповољна јер највећи део вредности 

тих средстава представљају објекти. Проценат учешћа објеката у основним 

средствима се код малих предузећа из области индустрије, шумарства, 

грађевинарства, угоститељства и туризма, занатства, стамбено комуналне 

делатности и здравствене и социјалне заштите креће у интервалу од 52% до 84%. 

Код предузећа из области трговине, финансијских и других услуга учешће 

грађевинских објеката у укупним основним средствима креће се нешто изнад 42%. 

Предузећа из области саобраћаја и веза немају никаква улагања у грађевинске 

објекте. Код великих предузећа из области индустрије и рударства, трговине и 

стамбенокомуналне делатности учешће објеката у укупним средствима предузећа 

креће се у интервалу од 79% до 86%. 

Природно богатство овог краја је веома важно за развој туристичке понуде. 

Огромно пространство, нетакнута природа у планинском делу ретко насељеном 

становништвом уз обиље вегетације и воде пружили су мир, тишину, несметани 

природни прираштај и умножавање како крупне тако и ситне дивљачи. Ловни 

туризам је на територији општине Прокупље једним делом организован. У 
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изловљавање на овом простору долази доста странаца, у првом реду Италијана, али 

се осећа недостатак одговарајуће инфраструктуре, квалитетног смештаја, превоз 

туриста, као и унапређење осталих пратећих садржаја.   

Што се тиче специфичности овог подручја у смислу робних марки, 

Прокупље има своје препознатљиве производе: Манастирка – Прокупац, 

кондиторски производи Компаније Хиссар, минерална вода Милан Топлица. 

Међутим, не постоји добар маркетиншки систем како би ови производи били у 

већој мери рекламирани и како би постали заштитни знак саме општине. Општина 

Прокупље се кроз низ области и делатности посматра као провинција, а анонимне 

анкете објективно су показале да ниво опште културе у Прокупљу није велики. Без 

обзира на тешку материјалну ситуацију, становници општине још увек нису 

изгубили традиционалну срдачност и гостољубивост. 

 

7. Грађевинско подручје
24

 

 

Грађевинско подручје чини изграђено и неизграђено земљиште, предвиђено за 

развој насеља, тј. за заштиту, уређење или изградњу објеката у планском периоду. 

Према облику својине подељено је на: грађевинско земљиште у јавној својини и 

остало грађевинско земљиште.  

Грађевинско подручје подељено је на прелиминарне зоне према положају, 

времену настајања, морфолошким и другим карактеристикама, у оквиру којих ће у 

плану бити прописана правила грађења за површине и објекте јавног нтереса, као и 

за површине и објекте који нису јавног карактера. Граница грађевинског подручја 

ПГР-а заузима 40,3% укупне површине плана и дефинисана је тако да обухвати 

парцеле са изграђеним објектима, као и оне које су у планском периоду предвиђене 

за изградњу. Осим земљишта у изграђеном подручју, изграђено земљиште чине и 

саобраћајнице ван њега. Оно у плану обухвата катастарску катастарску општину 

Прокупље и делове катастарских општина: Горња Стражава, Доња Стражава, 

Ђуревац, Појате, Нова Божурна, Ново Село, Бабин Поток, Бериље, Водице, Бела 

Вода, Ћуковац и Доња Трнава. 

                                                 
24 Републичка агенција за просторно планирање (2011), Регионални просторни план за подручје Нишавског, 
Топличког и Пиротског округа; План генералне регулације Прокупља, 2012. 
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7.1. Намена површина 

 

На подручју Плана заступљене су основне намене: централне и пратеће 

функције, становање, индустријске зоне и пословање, трговина, угоститељство и 

туризам, спорт и рекреација, комуналне намене, саобраћајни терминали и 

зеленило. 

Централне и пратеће функције – у старом градском ткиву у самом центру 

града сконцентрисана је већина јавних објеката: објекат општинске управе, МУП, 

суд, пошта, библиотека, музеј и други административни објекти, као и 

комерцијално-услужни садржаји. Објекти образовања су лоцирани делимично у 

центру града и делимично у ширем градском простору. Објекти здравствене и 

социјалне заштите су такође лоцирани на ширем градском подручју. 

Основни вид становања је породично претежне спратности од П до П+2, 

док уз ул.Вељка Миланковића, Вељка Влаховића, Појатску и Страхињића бана, 

блокови садрже велике парцеле са објектима спратности П+3 до П+6 који су 

намењени вишепородичном становању. Насеља: “Појате”, “Ђуревачки пут”, 

“Југопетрол”, “Трновачки пут”, “Јабукар”, “Болнички поток”, “Р.Ј.Сеља”, и 

“Озренско”, карактерише веза сабирних саобраћајница у насељима са 

магистралним путем М-25 и регионалним путем. Становање се развијало и 

спонтано на парцелама мале густине становања, при чему се изградња ширила и на 

пољопривредне површине. 

У оквиру зона становања дозвљено је формирање пословних садржаја 

компатибилних са становањем, уколико у физичком и еколошком смислу не 

угрожавају околину или функцију суседних објеката и парцела. 

Индустријске зоне су сконцентрисане у југоисточном делу Прокупља 

поред регионалног пута Р-245, дуж магистралног пута М-25 на излазу из 

Пропупља, као и дуж магистралног пута М-25 у североисточном делу града, где су 

сконцентрисани мањи привредно-производни центри. 

Трговина, угоститељство и туризам – Снабдевање и трговина робом 

широке потрошње остварује се у специјализованим објектима у централном делу 

града, као и у мањим трговинским радњама у ширем гардском подручју.  
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У Прокупљу је заступљен туристички и угоститељски садржај са ниским 

нивоом услуга и са недовољно присутне пратеће туристичке инфраструктуре. 

Значајан и недовољно искоришћен потенцијал спортског и градског туризма у 

Прокупљу представља брдо “Хисар”. Поред ресторана “Савићевца” на Хисару и 

хотела “Хамеум” у центру града који је лошег бонитета, у Прокупљу постоји и 

мањи број приватних угоститељских објеката са смештајним капацитетима. 

Спорт и рекреација – Прокупље има солидно уређене површине намењене 

спорту и рекреацији, распоређене на неколико локација у граду, које својим 

капацитетима и пратећим садржајима углавном не задовољавају потребе 

становништва ни по структури ни по размештају. 

Комуналне намене и саобраћајни терминали – обухватају просторе за 

саобраћајне терминале, пијаце, гробља и трафостанице. Постојеће стање и 

диспозиција комуналних објеката у укупној организацији града не обезбеђују 

задовољење потреба. Градско гробље се налази у југозападном делу града у 

подножју “Хисара”, осим овог постоји и гробље поред “Стражавачког потока” у 

северном делу града. 

Зелене површине У обухвату ПГР-а зеленило се јавља у виду: заштитног 

зеленила поред реке Топлице, зеленила у оквиру простора за јавне намене, 

парковског и линеарног зеленила као и зеленила у оквиру приватних парцела. 

 

7.2. Објекти и површине јавне намене 

 

Објекти јавне намене концентрсани су у централном делу града и дуж 

магистралног пута М-25, који повезује Прокупље и Ниш.Објекти и површине јавне 

намене су: 

• Општинска управа и администрације; 

• Зсравствена заштита; 

• Социјална и дечија заштита; 

• Образовање; 

• Култура; 

• Спорт и рекреација; 
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• Зеленила; 

• Комуналне функције; 

• Посебне намене; 

• Саобраћај и инфраструктура. 

 

7.3.Општинска управа и администрација 

 

Рад државних органа и локалне самоуправе је остварен кроз службе 

општинске управе (СО,МУП), правосуђа (Виши суд Прокупље), пореске управе, 

општинског Катастра непокретности. 

Објекат општинске управе се налази на к.п.бр.4143 К.О.Прокупље град, 

површине 6327km² и површине објекта 1540m². Објекат је лошег бонитета. 

Окружни затвор се налази у Таковској улици. 

Виши суд се налази на к.п.бр. 3057 К.О. Прокупље град. 

Дирекција за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине 

Прокупље своју делатност обавља у ул. Ратка Павловића бр.2. 

Полицијска испостава се налази у ул. Никодија Стојановића татка бр.32. 

Финансијске и друге услуге пословања остварују се кроз рад банака и 

осигуравајућег завода. 

Пошта у Прокупљу ЈП ПТТ Саобраћаја “Србија” налази се у ул. Југ 

Богданова бр.6. 

 

7.4 .Здравствена заштита 

 

Здравствена заштита становника организује се и спроводи у Дому здравља 

Прокупље , а стационарно и болничко лечење у Општој болници у Прокупљу. 

Ветеринарска станица налази се на парцели од 5786m². 
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7.5. Социјална и дечија заштита 

 

Дом за смештај и негу старих лица прокупље се налази на .п.бр.489/1 

К.О.Прокупље, површине 3415m².  

Црвени крст Прокупље се налази у ул. Топличких јунака на к.п.бр.3122 

К.О. Прокупље град. Основне активности овог центра су овлашћења з аобуку из 

прве помоћи. 

Републички завод за здравствено осигурање – Филијала за Топлички 

округ се налази у ул. Двадесет прве српске дивизије бр.49. 

Национална служба за запошљавање налази се у ул. Цара Лазара бр.49. 

 

7.6. Образовање 

 

Основно образовање – у Прокупљу се настава одвија у четири основне 

школе и једној основној школи за децу ометену у развоју. 

Основна школа „9. октобар“  се налази на к.п.бр.1704/1 К.О.Прокупље, на 

парцели површине 27635m². 

Основна школа „Милић Ракић Мирко“ се налази на к.п.бр.2147 

К.О.Прокупље, на површини 1541m². 

Основна школа „Никодије Стојановић Татко“ се налази на парцели 

к.п.бр.2865 К.О.Прокупље површине 5143m². 

Основна школа “Ратко Павловић Ћићко“  се налази на к.п.бр.2339 

К.О.Прокупље, на парцели од 3477m². 

Специјална школа „Ратко Павловић Ћићко“ је монтажног типа и налази 

се на парцели од 6552m². 

Школа за образовање одраслих при радничком универзитету „Тихомир 

Станковић“  налази се на парцели површине 848m². 

Средњошколско образовање – одвија се у Гимназији и три стручне школе. 

Гимназија је смештена на к.п.бр. 3045/1 површине 2048m². У истој школи се 

одвија и настава Медицинске школе у поподневној смени. 
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Техничка школа „15.мај“  се налази на к.п.бр.2147 К.О. Прокупље 

површине 3260m². 

Средња пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“ се налази на 

к.п.3154 К.О. Прокупљена 132 988m². 

Висока пољопривредно – прехрамбена школа струковних студија налази 

се на к.п.бр.834 К.О.Прокупље површине 7083m². 

Дом ученика средњих школа налази се на к.п.бр.1733 

К.О.Прокупље,површине 9284m². 

 

7.7. Култура 

 

Носилац културних активности је Дом културе „Радивој Увалић Бата“, 

налази се у парку у подножју „Хисара“, на површини од 546,7m². Биоскоп се 

налази поред објекта Гимназије, лошег је бонитета. Народна библиотека „Раде 

Драинац“ – један је од најстаријих објеката у Прокупљу, а налази се у централном 

делу града. 

Народни музеј „Топлица“ смештен је на к.п.бр. 2876 К.О.Прокупље, 

површине 399m². Галерија „Божа Илић“ налази се у саставу народног музеја на 

241m². 

7.8. Спорт и рекреација 

 

Прокупље има солидно уређење површине намењене спорту и рекреацији. 

Ове зоне су размештене на неколико локација у граду, али углавном не 

задовољавају потребе становништва. Од већих спортских објеката треба 

споменути: 

• Градски стадион са фудбалским игралиштем; 

• Олимпијски пливачки базен; 

• Отворени терен за тенис; 

• Затворени терен за тенис; 

• Спотрска сала за потребе телесног друштва; 

• Спортска хала „Зоран Ђинђић“. 
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7.9. Комунални објекти 

 

Постојећи комунални објекти не задовољавају потребе становништва. 

Зелене пијаце – најстарија градска зелена пијаца налази се у старом делу града на 

к.п.бр.3939 К.О. Прокупље град, површине 1,10ha. Друга зелена пијаца налази се у 

улици ратка Павловића на к.п.бр.2066 К.О. Прокупље. Сточна пијаца- за њу се 

тренутно користи део између пута за Драгању и железничке пруге у близини 

фабрике ФОМ, на к.п.бр.4625/2 К.О.Прокупље. 

 

7.10. Привредни и други објекти 

 

У структури индустријске производње ПГР-а преовлађује прерађивачка 

индустрија. На подручју обухвата плана лоцирана су следећа индустријска 

предузећа и радње:  

1. Поред регионалног пута Р-245 налазе се: „Топличанка“, „Филцара“, Фиаз“, 

„Житопек“, „Дуванска индустрија“, „Прокупац“, „Наш дом“, 

„Фелдспат“, од којих већина није у функцији. 

2. Дуж магистралног пута М-25 налази се комплекс прехрамбено-прерађивачке 

индустрије „Хисар“, где се прерађују воће и поврће. 

3. Дуж магистрале М-25 у североисточном делу града, према Нишу, налазе се 

мањи привредно-производни комплекси, који се развијају последњих 

година,а то су „Олимпик“, „Победа“ и „Рич“. 

4. Немачка фабрика „Леони“ за производњу каблова за аутомобиле, лоцирана 

је у индустријском делу града на месту некадашње фабрике „Фиаз“ у ул. 

Пане Ђукића 1, на површини 4,51ha. 

5. Индустрија филцаних производа „Никодије Стојановић Татко“ се бави 

производњом филца и еластичних гребена за текстилну индустрију, а налази 

се у индустријској зони града. 

За обављање грађевинских делатности на подручју Плана, регистровано је 

неколико приватних предузећа са основним делатностима: грађевинско- занатски 
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радови, високоградња, завршни радови у грађевинарству. Некада је у функцији 

било грађевинско предузеће „Бериље“, које је данас приватизовано. 

Угоститељско-туристича делатност – У погледу туристичког промета 

Општина Прокупље спада у општине са малим туристичким прометом. 

Најзначајнију туристичку зону представља брдо „Хисар“, које није активно у 

заслуженој мери. У последње време уређује се  као видиковац са уређеним 

шумским зонама. У широј зони града могуће је уређење већег процента спортских 

зона, излетничких, рекреативних и др. Смештајни капацитети у граду су: хотел 

„Хамеум“, хостел „Скадарлија“, ресторан са смештајем “Савићевац“ и „Европа“. 

 

7.11. Парковски објекти 

 

Линеарно зеленило – У постојећем стању града постоје дрвореди на 

дужини од 1km што у површини износи 1ha. Вегетација у дрворедима је запуштена 

и неодговарајућа.  

Постојећи паркови са површином од 13,60ha, односно 5,3m³ по становнику  

одговарају по траженим нормативима за ту врсту намене. 

Паркови радних зона – С обзиром на просторно еколошку ситуацију у 

Прокупљу и положај постојеће радне зоне у урбаној средини града, у Плану се 

предвиђа нова индустријска зона, која је порсторно довољно удаљена од становања 

и без негативних утицаја на живот становника. 

С обзиром на потенцијалне могућности загађеивања простора од разних 

фабричких и других постројења, овим Планом се утврђује и вегетацијска заштита 

са мин. 40% одговарајућег зеленила од укупног просторног захвата. 

 

7.12. Мрежа јавне комуналне инфраструктуре 

 

Прокупље се данас снабдева водом 40% из подземних извора и 60% из 

акумулације, али овај однос ће се у будућности, завршетком акумулације ''Селова'' 

знатно променити па ће снабдевање из акумулација достићи износ од чак 90%. 
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Интензиван развој града Прокупља и приградских насеља у послератном периоду 

наметнуо је потребу за убрзаним развојем инфраструктурних објеката. Број 

становника у овом периоду за задњих 60 година у граду је учетворостручен, тако да 

према подацима из пописа од 2002. године, у граду живи око 27673 становника, а 

на подручју општине 48501 становник. Развој инфраструктивних објекта није ишао 

одговарајућим темпом па је у области водоснабдевања град Прокупље у више 

наврата био у веома тешкој ситуацији у погледу снабдевања водом. Како су 

расположиви капацитети изворишта водоснабдевања 140 л/сек, а садашње потребе 

за водом су 168,81 л/сек, јавља се дефицит у количини воде. На дистрибутивну 

мрежу Прокупља прикључено је 9000 домаћинстава и правних лица (податак према 

броју водомера који се очитавају од стране ЈКП "Водовод") што чини 90% од 

укупног броја. 

На планском подручју постоји изграђен систем за снабдевање водом за 

пиће, који се ослања на извориште „Хисар“, који чине 4 дубока бунара и на 

акумулацију на Бресничкој реци. Са овог система се поред града врши снабдевање 

водом следећих приградских насеља: Прекопуце, Кончић, Бресничић, Мађаре, 

Конџељ, Меровац, Булатовац. Издашност изворишта „Хисар“ је 60 l/s, a 

Бресничког 80 l/s. За потребе водосмабдевања града Прокупља постоје изграђена 

четири резервоара, чији капацитет не задовољава потребе. На подручју Плана 

постоји још осам резервоара. 

Први водоводни систем изграђен је одмах након ослобађања Прокупља од 

Турака, а састојао се у каптирању извора у горњој Стражави и довођењу воде до 

града. Крајем 30-их година прошлог века изнад села Беле Воде каптиран је 

истоимени извор као и извор „Шеварине“ капацитета 10 л/сек који је 

гравитационим цевоводом снабдевао водом успутна насеља Беле Воде и Драгању, 

као и град Прокупље. Данас је капацитет извора преполовљен и ова изворишта 

користе само успутна насеља а не и Прокупље. Године 1953. у алувиолу реке 

Топлице на локалитету ''Драгања'' урађена је једна дренежна галерија и 14 бунара 

са почетним капацитетом од 80 л/сек воде за пиће. Квалитет воде из ових бунара 

блиских реци Топлици постајао је све лошији, а нарочито у време ниских водостаја 

када су били директно загађени утицајем инфилтрације реке Топлице из септичких 
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јама из насеља Драгања. Такође, временом је капацитет бунара знатно опао тако да 

је 1990. године износио само 10 л/сек када су остала у употреби само два бунара, да 

би данас ово извориште било ван употребе. 

Прво озбиљније решавање водоснабдевања града Прокупља почело је 

изградњом бране и акумулације на Бресничкој реци 1975. године. Сирова вода из 

акумулације се гравитационим цевоводом Ø250 мм, дужине 2,8 км допрема до 

постројења за пречишћавање воде ФС „Бресница“ одакле се прерађена вода такође 

гравитационим цевоводом Ø250 и Ø400 мм, дужине око 18,5 км допрема до 

Прокупља. Иако је пројектовани капацитет од 110 л/сек, реални капацитет је 70-80 

л/сек. 

Године 1992. са изворишта „Хисар“ из четири бунара дубине 120-150 м, 

подземна вода се потисним цевоводом Ø 250 мм, дужине око 1,5 км, потискује до 

црпне станице Драгања, одакле се потисним цевоводом Ø 300 мм дистрибуира 

директно у градску мрежу, а вишак воде одлази у резервоар на брду Хисар. 

Капацитет овог изворишта је 60 л/сек. Укупни капацитет изворишта са којих се 

дистрибутивна мрежа напаја у садашњим условима је 140 л/сек. Извориште 

„Бумбурек“ је капацитета 25 л/сек и до сада су урађени бунари и пумпна станица. 

Да би се расположива количина воде директно убацила у дистрибутивну мрежу, 

потребно је урадити потисни цевовод у дужини од 4,5 км.25 

Напред изнета решења обезбеђују боље водоснабдевање само на краћи 

период. Да би се водоснабдевање града Прокупља и села на територији општине 

трајно решио неопходно је довршити изградњу водоводног система „Селова“ чиме 

би општина Прокупље добила 401л/с воде за пиће. Водоводни систем ''Селова'' 

чине: 

• вишенаменска акумулација „Селова“ са преко 70 милиона м3 воде (корисне 

запремине 46 милиона м
3) са основном наменом за водоснабдевање и 

осталим наменама - заштита од поплава, заустављање наноса, производња 

хидроенергије, узгој риба, туризам и др; 

• постројење за пречишћавање воде „Селова“ које се састоји од три јединице 

капацитета 3 x 900 = 2700 л/сек; 

                                                 
25 Програм за подстицај економском развојку Прокупља, Стратешки план општине Прокупље, 2006 
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• магистрални цевовод Селова - Ниш пречника од 1400 мм на изворишту до 

1100 мм у Нишу, дужине 75 км. Цевовод омогућује транспорт 2611 л/сек 

воде за пиће будућим корисницима у општинама Куршумлија, Блаце, 

Прокупље, Мерошина, Житорађа и граду Нишу. 

Изградња система „Селова“ започета је 1986. године и реализација се врши 

фазно тако да се сада довршава прва фаза, а то је изградња вишенаменске 

акумулације „Селова“ (изградња бране). 

Дистрибутивна мрежа града Прокупља је грађена по комбинованом систему 

(прстенасто - граната) од ливено - гвоздених, азбест - цементних, пластичних, 

челичних и поцинкованих цеви. Азбест-цементне цеви су заступљене са 35%, а 

имајући у виду познату чињеницу да су веома штетне за здравље и општу 

тенденцију да се исте замењују другима, неопходна је обавезна замена. Највећи део 

мреже је одавно изграђен и добрим делом је дотрајао. Укупна дужина 

дистрибутивне мреже износи око 60 км. У току експлоатације дошло је до 

неадекватног проширења прстенасте на рачун гранате мреже, тако да данас дужина 

прстенасто - гранате мреже износи 38 км са пречницима Ø 60 до Ø 300 мм док 

дужина гранате секундарне мреже износи око 22 км, са пречницима мањим од Ø 80 

мм. Дистибутивну мрежу града у садашњим условима експлатације карактерише: 

• напајање мреже из два водосистема (систем Бресница и црпна станица 

Драгања) 

• дистрибутивни систем града подељен је на две висинске зоне и то: 

� нижу и средњу које обухватају потрошаче између кота 230 и 290 м.н.в. и 

� вишу која обухвата потрошаче између кота 275 и 330 м.н.в. 

У току експлоатације дошло је до повезивања мреже између зона, што је 

унело доста поремећаја у хидраулику мреже и умногоме отежава њено 

контролисање и рационално управљање изворишта воде. Реконструкцију 

водоводне мреже треба урадити у делу прстенасте мреже и свим деловима мреже 

од азбест - цементних цеви и то у следећим улицама: Партизанској, Василија 

Ђуровића (део), Краљевића Марка, XXИ Српске дивизије, Страхинића Бана, 

Никодија Стојановића Татка, Даринке Несторовић и Косте Војиновића. 
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Град располаже са недовољним капацитетом резервоарског простора и то: 

1. резервоар „Трафо“ налази се на коти 350 м.н.в са укупном запремином V = 3 

x 420 = 1260 м3 

2. резервоар „Боровњак“ налази се на коти 308 м.н.в запремине V = 2 x 105 = 

250 м3 

3. резервоар „Плоче“ налази се на коти 290 м.н.в запремине V = 2 x 400 = 800 

м
3 резервоар „Хисар“ налази се на коти 281 м.н.в запремине V = 2 x 250 = 

500 м3 

За боље снабдевање града водом неопходно је урадити за ниску зону 

резервоар од минимум 1000 м
3 у Соколици и два резервоара од по 400 м

3 у 

Ђуревачком насељу за високу зону. Снабдевање села на тертиторији општине 

Прокупље је предвиђено тек завршетком и пуштањем у рад водопривредног 

система „Селова“. Двадесетак села у општини су изградили самосталне системе за 

водоснабдевање па је неопходно да управљање овим системима пређе на јавна 

предузећа што је и законска обавеза, а чиме би се вршила и редовнија контрола 

квалитета воде за пиће и боље одржавање система, што је сада ван контроле. Све 

отпадне воде, како комуналне тако и индустријске, које могу садржати опасне и 

токсичне материје, преко система канализације одводе се у реку Топлицу без 

претходног третмана и пречишћавања. Овакво стање је у целом сливу реке 

Топлице, а на жалост и шире у Србији. 

Првобитни начин каналисања отпадних вода био је искључиво у нужнике и 

септичке јаме које су по правилу рађене нестручно, а пражњење нередовно. Прва 

канализациона мрежа у граду урађена је 1957. године у дужини од 900 м да би у 

наредних пет година, укупна канализациона мрежа износила 11 км и иста је 

испуштана у реку Топлицу. Површинска вода је отвореним каналима вођена 

директно у потоке и реку Топлицу. Фекална канализација испушта се у водотокове 

на преко 10 различитих места и то свако насеље понаособ, што се мора спречити 

превезивањем колектора виших зона у ниже и усмеравањем постојећих колектора 

према будућем постројењу за пречишћавање отпадних вода. Треба изградити 

колекторе фекалне канализације за ниску и високу зону свугде где није иста 

изграђена, као што су Озренско и Стражавачко насеље. Треба изградити и 
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колекторе за кишну канализацију чиме би се иста раздвојила од фекалне и избегла 

загушења која се сада јављају. Прелаз индустријског колектора отпадних вода 

испод реке Топлице са црпном станицом треба урадити како би се фекална 

канализација пребацила до пречистача који је планиран на левој обали реке. У 

другој фази треба изградити централно постројење за пречишћавање отпадних 

вода. 

7.12.1. Уређење водотока 

 

Уређење и заштита водотока састоји се у томе да се количина воде и 

квалитет у водотоку одржавају на нивоу који обезбеђује несметано функционисање 

свих корисника воде уз задовољење заштите квалитета воде.Акумулацијама и 

уређењем обала водотока одржава се ниво воде и околни терен штити од поплава, а 

квалитет вода обезбеђује се изградњом постројења за пречишћавање отпадних 

вода. Растовници. Од речних токова урађена је регулација реке Топлице на 

деоници између бетонског моста и железничког моста као и регулација и уређење 

Стражавачког потока од улице Ратка Павловића до Партизанске чесме. Неопходно 

је извршити регулацију реке Топлице у првој фази од гвозденог моста до Грчког 

млина у дужини од 5,60 км, а у другој фази од Грчког млина па све до Доњег 

Точана у дужини од 21 км. Стражавачку реку неопходно је регулисати у дужини од 

600 м поред Спортске хале и кроз насеље Радош Јовановић Сеља у дужини од 1 км. 

Велићки поток који сада представља највећи проблем у Прокупљу треба 

регулисати од Медицинског центра до ушћа у дужини од 1,5 км. Велике воде 

знатно угрожавају поједина поља и насеља јер се иста налазе у плавном подручју 

па треба регулисати следеће токове: 

- Конџељску реку у дужини од 1885 м, 

- Бацку реку, 

- Планску реку, 

- Бејашничку реку, 

- Баботиначку реку, 

- Кординску реку, 
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- Петровачку реку.26 

Такође је потребно уредити Растовничко језеро које је сада неуређено и 

представља опасност за купаче који су у претходном периоду били жртве ове 

неуређености. 

 

8. Подела насеља на урбанистичке целине и зоне  

 

Грађевинско подручје чини седам зона (А-Е). Оваква подела је наметнута 

позиционирањем постојећих намена у обухвату Плана, као и временом настајања, 

морфолошким и другим карактеристикама. 27 

 

„А“ – ЗОНА УЖЕГ ЦЕНТРА 

 

Зону „А“ чини амбијентална целина објеката који се пружају дуж ул. Ратка 

Павловића, подручје од дома културе до Дома војске. Карактеристично за ову 

градску целину је да нема јасно дефинисане урбане блокове, већ су у питању 

парцеле дуж улице различите ширине и дубине. Већина их има урбани карактер. 

Главни прилаз парцелама и објектима је уз ул.Југ Богданове и ул.Ратка Павловића, 

у овој зони се налази градско шеталиште. 

У зони ужег центра града доминантни су објекти јавне намене и стамбени 

објекти средње спратности са услужним делатностима у приземљу. На уличним 

потезима објекти су постављени у прекинутом низу, а поједини су постављени 

слободно на парцели, као нпр. општина, црква, пошта. У центру града се налазе 

градски парк и мали парк у његовој близини. Запажено је присуство објеката који 

уживају одређени степен заштите.  

Генерално главни проблем ове зоне је колски приступ парцелама, 

стационирање саобраћаја, уређење јавних површина, уличне инсталације. 

 

 

                                                 
26 План заштите од поплава општине Прокупље, 2013. 
27 План Генералне регулације Прокупља, ЈП Завод за урбанизам Прокупље, 2012. 
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„Б“ – ЗОНА ШИРЕГ ЦЕНТРА 

 

Зону „Б“ чине блокови који формирају шири центар града а пружају се од 

ул.Ратка Павловића до Црквеног парка. Физичку структуру ове зоне чине 

самостални објекти чија је грађевинска линија претежно паралелна регулационој 

или се поклапају, нарочито код становања са услужним делатностима. Ова ѕона се 

развијала постепено од Боровњака до Топлице, становање је доминантно, прате га 

услужне делатности трговина и занатство. Типични су објекти намењени 

индивидуалном становању из периода шездесетих г. Прошлог века. 

 

„В“ – ЗОНА ОПШТЕГ СТАНОВАЊА 

 

Ову зону чине блокови који формирају највећи део територије Прокупља. 

Блокови су састављени од парцела величине између 300- 500m², на којима су 

објекти за становање. Ова зона се развијала паралелно са магистралом М-25. 

Већина објеката у овој зони је спратности П+1 до П+2. По изгледу и амбијенту 

могу се сматрати објектима типичним за породично становање. Поред њих 

углавном су изграђене и гараже и помоћни објекти. Улице немају асфалтни застор 

ни пешачки тротоар, па се карактеришу као колско-пешачке. Нема уређених 

површина ни зеленила. 

 

„Г“ – ЗОНА РУРАЛНОГ СТАНОВАЊА 

 

Зону „Г“ чине насеља која су физички повезана са прокупљем, а 

карактеришу је велике површине руралног становања са знатним пољопривредним 

површинама.Објекти ове зоне су намењени породичном становању и груписани су 

поред локалних и регионалних путева. Већина насеља има четвороразредну школу, 

дом културе и гробље. Мали је број трговинских објеката, а лоша је 

инфраструктурна опремљеност.  
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„Д“ – ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ, ПРИВРЕДЕ, РАДНЕ ЗОНЕ 

 

Ова зона је груписана на две локације. 

У југоисточном делу Прокупља, поред регионалног пута Р-245 преема 

Житорађи, делом и дуж реке Топлице и дуж магистралног пута М-25, на излазу 

према Куршумлији. Ови комплекси се налазе на засебним парцелама са обезеђеним 

саобраћајним приступом. Проблеми везани за ову зону тичу се  еколошки 

неприхватљивих начина одстрањивања штетних материја, отпадних вода и сл. Све 

је већи број предузећа, која не успевају да обезбеде чак ни минимум процеса 

производње. 

 

„Ђ“ – ЗОНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

У Прокупљу се налазе два већа комплекса посебне намене од којих је један 

поред пута М-25 на улазу из Ниша, а други дуж пута на излазу према Куршумлији. 

 

„Е“ – ЗОНА „ХИСАР“ 

Налази се у централном делу града, поред богате вегетације има и 

историјски значајне садржаје, па је треба адекватно заштити при урбанистичкој 

изради Плана. 

 

9. Одрживи развој града Прокупља 

 

Локалне власти имају централну улогу у обезбеђивању одрживог развоја 

својих локалних средина. Оваква улога захтева од носилаца локалних власти 

енергичнији и боље интегрисани приступ формулацији политике на локалном 

нивоу кроз усклађивање економских, друштвених, еколошких и свих других 

развојних циљева. Сагласно Декларацији о одрживом развоју у градовима и 

општинама Србије, циљеви локалних власти у Србији су: 

• да даље раде на остваривању локалног одрживог развоја, како би се 

обезбедио што бољи квалитет живота у градовима и општинама Србије 

данас и осигурала могућност даљег развоја за будуће генерације; 
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• да осигурају да све активности које се спроводе у градовима и општинама 

Србије буду усмерене ка томе да обезбеде економски развој локалних 

заједница, да смање степен сиромаштва и да свима обезбеде једнаке 

могућности кроз даљи економски и друштвени развој, а да при том 

потрошњу ресурса сведу у разумне оквире, а загађење животне средине на 

најмању могућу меру.28 

Најутицајнија дефиниција одрживог развоја је она коју предложила 

Брундтлендова комисија: 

Одржив развој је онај развој који задовољава садашње потребе, не 

угрожавајући могућности будућих генерација да задовоље своје потребе (1987). 

Поменута Брунтлендова дефиниција одрживог развоја укључује два основна 

концепта: концепт потреба и концепт ограничења. Први концепт се односи на 

постизање или очување прихватљивог животног стандарда све људе, док други 

концепт заговара коришћење капацитета животне средине у сагласности са 

достигнутим нивоом технолошког развоја и друштвене организације. Концепт 

потреба је основа за унутаргенерацијску правду, док се на концепту ограничења 

заснива међугенерацијска правда. Одрживи развој не представља само еколошко 

питање.29 

Утврђена су три аспекта одрживог развоја, односно: 

1. економска одрживост, 

2. еколошка одрживост и 

3. социјална одрживост. 

Први аспект подразумева економски раст и развој, други обухвата 

интегритет екосистема и бригу о њиховом капацитету и биоразноликости, док 

последњи обухвата вредности као што су једнакост, оспособљеност, доступност и 

учешће појединаца у друштвеном животу. Поред ове три компоненте, руководећи 

принципи одрживог просторног развоја европског континента уводе и четврту 

димензију, то јест културну одрживост.  

                                                 
28 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007), Стратегија одрживог развоја општине Прокупље 2007-2027 
29 Штрбац, Н., Вуковић М., Воза, Д., Сокић, М. (2012). Одрживи развој и заштита животне средине, 
Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Бор, Србија, Институт за технолгију 
нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС), Београд 
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Културна одрживост садржи нормативе еко-развоја који уважавају 

плуралитет ,,локалних, односно економских, културних и социјалних 

специфичности’’.  

Најзад, понекад се као посебна димензија препознаје просторна одрживост 

избалансираност елемената рурално-урбаних конфигурација и оптимална 

распоређеност људских насеља.  

Економска димензија одрживог развоја тражи нове одговоре на изазове 

глобалног надметања остваривању конкурентске предности кроз ефикасније 

коришћење и повећање продуктивности расположивих ресурса, водећи рачуна при 

томе да се отклоне или минимизирају негативни утицаји на животну средину. То 

захтева фундаменталне и дугорочне промене које би оквиру концепта одрживог 

развоја требало посматрати као повољне прилике и обухвата: отварање нових 

радних места и запошљавање, плате као егзистенцијални основ, нове инвестиције, 

иновативност на свим нивоима и развој предузетништва под мотом ‚‚живети од 

земљиног дохотка, а не од њеног капитала’’. Економска одрживост означава помак 

од гледања на животну средину и социјалну проблематику искључиво кроз обавезе 

стручних тимова и експерата, ка гледању на ова питања као обавезе целе 

компаније.  

Социјална димензија одрживог развоја подразумева да се за развој не може 

рећи да је одржив ако није праведан или ако не задовољава потребе већине 

становника на Земљи. Одрживи друштвени развој је интегрисани процес изградње 

људских способности смислу: борбе против сиромаштва, стварања продуктивног 

запошљавања људи, промовисања друштвеног уједињења, као и ефикасне и свима 

доступне здравствене заштите и образовања, превенције криминала и негативних 

друштвених појава, демократизације свих пора друштвеног живота и промене 

потрошачких навика и потреба. 

Еколошка димензија подразумева стицање таквог знања које би омогућило 

да се предности здраве животне средине цене, одржавају и развијају. Одрживи 

развој претвара заштиту животне средине у идеје које пословни свет разуме и које 

може успешно да реализује. Промена иде од ‚‚дезорганизованог” односа према 

животној средини ка целовитом пословању и одрживом развоју што не би требало 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

88 
 

да води настајању нових трошкова већ уштедама и искоришћавању нових прилика. 

Одрживи развој укључује бригу за очување квалитета ваздуха, воде и квалитета 

земљишта, заштиту дивљих станишта и ефикасније коришћење и поновну 

употребу природних ресурса и енергије.  

 

9.1. Приоритетни циљ, специфични циљеви развоја заштите животне средине 

и специфични проблеми 

 

Приоритетни стратешки циљ у области заштите животне средине у 

општини Прокупље је промовисати нове, савременије системе заштите животне 

средине на нивоу општине (систем за управљање отпадним водама и систем за 

управљење 

комуналним отпадом), смањити нивое загађења и институционално унапредити 

организацију и систем финансирања заштите животне средине. 

 

Специфични циљеви: 

� Увести систем за управљање отпадним водама и систем за адекватно 

управљање 

� квалитетом пијаће воде. 

� Увести систем за управљање комуналним отпадом. 

� Смањити ниво загађености ваздуха и ниво буке. 

� Издефинисати заштићена природна добра и законски их уоквирити. 

� Израдом новог Генералног плана за подручје града Прокупља издефинисати 

категорије и простор зелених површина, а израдом новог Просторног плана 

сагледати проблем на нивоу општине Прокупље. 

� Израдити план експлоатације шумских ресурса и план природног и 

вештачког 

� обнављања шумског прекривача. 

� Створити услове и обезбедити ресурсе за организацију послова и 

финансирање заштите животне средине на нивоу локалне власти.30 

                                                 
30 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007), Стратегија одрживог развоја општине Прокупље 2007-2027 
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Постизање бољег квалитета отпадних вода и чистијих реципијената на 

територији општине Прокупље захтева предузимање следећих активности: 

• смањење испуштања непречишћених отпадних вода у реке. То би се решило 

превезивањем колектора који иду ка рекама, усмеравање отпадних вода ка 

будућем пречистачу и одвајањем фекалних вода од кишних у колекторима 

уличне канализације; 

• изградња постројења пречистача што би се реализовало пројектовањем 

објеката пречистача, изградњом објеката пречистача, изградња унутрашње 

инфраструктуре, 

• објеката на линији воде и муља, опремањем машинама; 

• изградња колектора у градским зонама где их нема и то: изградња колектора 

Стражавачки поток-наставак, изградња колектора фекалне канализације 

насеља „Озрен II“ изградња колектора високе зоне-наставак, изградња 

колектора ниске 

• зоне-наставак; 

• изградња прелаза канализације преко реке Топлице што би се остварило 

изградњом 

• индустријског колектора отпадних вода испод реке Топлице са црпном 

станицом фекалне воде „Топлица“, која би служила за транспорт фекалне 

воде насеља десне обале Топлице до пречистача; 

• санирање постојећих уређаја за предтретман отпадних вода индустрије. 

Поновним 

• оспособљавањем ових уређаја испуштање отпадних вода индустрије би се 

боље контролисало и спречила велика тровања речних токова и живог света 

у њима. 

У успостављању система управљања квалитетом вода неопходно је: 

• пројектовање стратегије мониторинга пијаћих, површинских, подземних и 

отпадних вода на локалном нивоу. То би се реализовало израдом стратегије 

по Националној стратегији и законској регулативи;31 

                                                 
31 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007), Стратегија одрживог развоја општине Прокупље 2007-2027 
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• израда софтвера базе и анализе података везаних за управљање квалитетом 

вода и то израдом софтвера као део интегралног информационог система 

заштите зивотне 

• средине на локалном нивоу; 

• функционисање акредитованих екстерних и интерних лабораторија на 

локалном нивоу при чему би се примењивали стандарди ЈУС-ИСО 17025; 

• установљавање законодавне основе управљања квалитетом вода на 

локалном нивоу и на основу закона установити и обезбедити управљање 

квалитетом вода на локалном нивоу. 

У успостављању адекватног система управљања отпадом у Прокупљу 

неопходно је: 

• смањити количину отпада увођењем система за селектовање и одвајање 

секундарних сировина, који подразумевају и комплетну едукацију 

становништва који би учествовали у селекцији отпада почев од 

домаћинства; 

• изградити нову санитарну депонију по свим важећим законским прописима. 

Пројектна документација за израду санитарне депоније би морала бити 

завршена у што краћем року како би изградња депоније започела; 

• паралелно са изградњом санитарне депоније неопходно је израдити студију 

о санацији постојећег сметлишта, како би се приступило санацији простора 

који захвата садашње сметлиште као и уклонити сва дивља сметлишта на 

територији општине; 

• све ово подразумева и формирање новог комуналног предузећа које би 

газдовало депонијом са адекватним кадровским капацитетима и 

материјалнотехничком опремљеношћу; 

• уз све ове активности неопходно је спровести комплетну едукацију 

становништва у 

• области управљања комуналним отпадом, донети пакет закона на локалном 

нивоу и појачати рад инспекцијских служби. Носилац пројекта би била 

Општина Прокупље. 
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У циљу заштите биодиверзитета на територији општине Прокупље 

неопходно је: 

• обезбедити перманетно праћење (мониторинг) стања популације појединих 

врста биљака, гљива и животиња и предузимати адекватне стручне мере у 

случају њихове угрожености и у том смислу треба повећати ангажованост 

локалне заједнице; 

• поједина природна добра предложити за упис у листу заштићених 

природних добара (споменици природе); 

• анимирати јавност и едуковати становништво о потреби усклађеног развоја 

и коришћења природних ресурса, о потреби живљења у хармонији са 

природом, стимулисати развијање екотуризма, еко-етнологије, еко-етно-

архитектуре, образовати удружење за лековито биље чији је задатак да 

рационално експлоатише постојеће ресурсе, врши едукацију, производи 

лековито биље и гљиве, при чему доприноси локалној и државној 

економији. 

У циљу заштите шумских ресурса на територији општине Прокупље 

неопходно је: 

• предузимање превентивних мера и сузбијање и контрола бројности штетних 

инсеката редовном негом шума и праћењем појаве биљних болести, поделом 

шума по степену угрожености, пошумљавањем оштећених површина, 

заштитом шума од 

• бесправних сеча, строгим спровођењем основа и планова газдовања 

шумама, строгом казненом политиком; 

• планско коришћење шума строгим спровођењем прописаних мера, 

стварањем услова за природно обнављање шума и пошумљавањем 

необновљених делова; 

• унапређење стања, повећање вредности и општекорисних функција шума 

решавало би се реконструкцијом деградираних шума и пошумљавањем 

голети, увођењем савремене механизације и рационалнијим газдовањем 
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шумама, едукацијом становништва и адекватнијом контролом и казненом 

политиком.32 

Специфични проблеми 

• Непостојање уређаја за пречишћавање отпадних вода у свим фабрикама 

• Неадекватно коришћење Стражавачког и Велићког потока као отвореног 

колектора 

• услед недостатка канализационе мреже 

• Нерешено питање евакуације атмосферских вода на територији града 

(кишна 

• канализација) 

• Непостојање адекватне санитарне депоније 

• Присуство великог броја дивљих сметлишта у граду и околини 

• Непостојање организованог сакупљања комуналног отпада на сеоском 

• подручју 

• Повећан ниво загађења ваздуха 

• Незаштићена природна добра на Соколовици и Видојевици 

• Недовољна ангажованост локалне заједнице на очувању заштићених и 

аутохтоних биљних и животињских врста 

• Неуређене обале реке Топлице 

• Неуређена излетишта на Белом Камену, Ајдановцу и Голачи 

• Неуређене парк шуме око града: Хисар, Боровњак И и ИИ 

• Недовољно зелених површина и паркова у граду 

• Непостојање плана заштите шумских ресурса и деградација шума
33 

 

9.2. Друштвени развој и побољшање еколошког образовања становника 

 

Транформација друштва према моделу одрживог развоја изискује промене у 

готово свакој области друштвеног живота. Понајвише се то односи на образовање 

које би у 21. веку требало да претрпи значајну трансформацију у духу циљева и 

                                                 
32 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007), Стратегија одрживог развоја општине Прокупље 2007-2027 
33 Мрдаковић, Г. и сарадници (2007), Стратегија одрживог развоја општине Прокупље 2007-2027 
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принципа одрживог развоја. Већ 1993. године на светској конференцији у Торонту 

посвећеној образовању за трајан одрживи развој (ТОР), одржаној под окриљем УН 

(УНЕСЦО и УНЕП), истакнута је улога школе као значајне институције која треба 

да допринесе ширењу идеје одрживог развоја. Еколошко образовање је подигнуто 

на ниво стратешких циљева у свим развијеним образовним системима, што је 2004. 

године и потврђено на седници министара просвете држава ОЕЦД и прогласом 

ОУН – ,,Деценија образовања за ТОР од 2005. до 2014. године’’. 

Велика очекивања од образовања на афирмацији модела одрживог развоја 

почивају на недвосмислено доказаној улози образовања када је у питању, рецимо, 

смањење стопе фертилитета током друге половине 20. века. Томе је допринело све 

веће укључење жена у образовни процес, односно све већи степен стручне спреме 

жена не само у најразвијенијим деловима света већ и у земљама у развоју. Сматра 

се да подизање општег образовног нивоа становништва може допринети решавању 

будућих проблема заштите животне средине. Образовање као процес и резултат 

стицања систематизованог знања, вештина и понашања оријенисаних према моделу 

одрживог развоја подразумева два системска циља и функције. Модел одрживог 

развоја требало би најпре креирати на темељу достигнућа свих научних области, те 

да као такав постане део свести свих људи. Одрживи развој као нов модел развоја 

друштва и његове интеракције с природом је тешко замислити без његовог ослонца 

на науку и образовање. У ствари, идеја о приоритету образовања представља срж 

трансформације према моделу одрживог развоја светског друштва, односно сваке 

државе. У складу са већ поменутим, током прелаза према моделу одрживог развоја 

пред образовни систем се испостављају две нове глобалне функције: 

неохуманистичка и еколошка. У средишту аналитичког сагледавања неохуманизма 

је опстанак и напредак читавог човечанства. С друге стране, хуманизам се најчешће 

повезује са поимањем човека као индивидуе, уважавањем његових права и слобода, 

развојем његових способности и сл. Друга функција (еколошка) образовног 

система у складу са моделом одрживог развоја, која се надовезује на 

неохуманистичку, односи се на презервацију читаве екосфере како би се 

обезбедили еколошки услови и ресурси за континуирани развој. Охрабрује 

чињеница да се описане функције транформисаног образовања препознају у пракси 
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будући да еколошки садржаји постају незаобилазни елемент савремених 

образовних система многих земаља. То се посебно односи на високошколске 

установе које прилагођавају своје студијске програме у складу са поставкама 

модела одрживог развоја, доприносећи тако развоју еколошке свести.34 

 

9.3. Стање и проблеми заштите животне средине  

 

До 1957. године Прокупље није имало ни једног метра било какве 

канализације. Са решавањем проблема евакуације и пречишћавања отпадних вода 

почело се 1957. године (на нивоу града) и до данас је изграђен део система. 

Прокупље се простире на терену који се цео налази у нагибу и паду према реци 

Топлици, те је ова конфигурација терена омогућила приступање и израду пројекта 

по сепаратном систему односно само за употребљену санитарну воду, који је много 

јефтинији од заједничког система канализације који би хватао санитарну и 

атмосферску воду. Сва атмосферска површинска вода се одводи отвореним 

каналима низ улице и иде управо ка реци Топлици и то гравитацијом. У 1957. 

години приступило се изради канализације парцијално по етапама тако да је у тој 

години изграђено око 900 метара уличне канализације и на тај начин повезане све 

нове зграде које се налазе у ужем центру града. Ова дужина је 1958. године 

повећана на 1600 метара, а 1972. године укупна дужина канализационе мреже 

износила је 11 км када је урађена техничко економска студија и дате смернице за 

израду канализације града Прокупља. С обзиром на изграђеност канализационе 

мреже и осталих објеката у систему, изградња постројења за отпадне воде 

планирана је у две фазе: 

1. фаза која подразумева изградњу објеката у систему евакуације 

употребљених вода (колектори, црпне станице за препумпавање, прелази 

испод река, пруга, путева и слично). 

2. фаза која подразумева изградњу централног постројења за отпадне воде. 

                                                 
34 Штрбац, Н., Вуковић М., Воза, Д., Сокић, М. (2012). Одрживи развој и заштита животне средине, 
Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Бор, Србија, Институт за технолгију 
нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС), Београд 
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Проблеми отпадних вода града Прокупља су вишеструки, тако да се у скорој 

будућности не може очекивати знатније побољшање стања у овој области 

екологије.  

Проблеми по приоритетима су: 

• испуштање непречишћених отпадних вода директно у реке и потоке; 

• неизграђеност постројења за пречишћавање отпадних вода; 

• неизграђени колектори отпадних вода за више насеља; 

• неизграђени прелази колектора отпадних вода испод реке Топлице; 

• непостојање исправних постројења за предтретман отпадних вода из 

индустрије. 

Анализом канализационог система види се да се отпадне воде следећих 

насеља директно пуштају у Топлицу: 

• насеље „Плехане куће“ и индустријске отпадне воде „Хисар“-а; 

• насеље „Југопетрол“; 

• насеље „Драгања“ и индустријске отпадне воде ФОМ-а; 

• насеље „Гарић“ и индустријске отпадне воде (ФИАЗ, ФИЛЦАРА, 

ПРОКУПАЦ, ЖИТОПЕК, ДИН, КРИСТАЛ, ФЕЛДСПАТ); 

• цео центар града са Новим насељем; 

• Висока зона; 

• Ђуревачко насеље и насеље Појате. 

Управљање квалитетом вода је сложена активност, која мора имати у виду 

два супротно усмерена процеса коришћења вода и то: 

• коришћење воде као сировине у различитим технолошким процесима, као 

ресурса воде за пиће, за наводњавање у пољопривреди итд. 

• коришћење воде као реципијента отпадних вода. 

Како је проблематика водоснабдевања и управљања квалитетом вода на 

територији општине Прокупље детаљно сагледана у анализи проблема комуналне 

инфраструктуре, то се у овом делу анализа неће бавити овим проблемима. 
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9.3.1. Управљање отпадом 

 

Садашњим стањем управљања отпадом не можемо бити задовољни јер у 

појединим сегментима стање не задовољава ни елементарне захтеве. У делу 

покривености града организованим сакупљањем отпада може се рећи да је стање у 

границама подношљивог. Сви делови урбаног подручја општине су покривени 

сакупљањем отпада једном недељно. Није добро стање што се тиче односа 

странака према смећу, поготову се то односи на смеће из радњи и објеката 

производно-услужног карактера. Овде треба напоменути и недовољан број посуда 

за смеће као и њихову неадекватност. Такође треба поменути и неуређеност 

простора на којима се налазе посуде за смеће. Потребно је урадити катастар 

распореда посуда поред стамбених зграда у циљу несметаног прилаза посудама. 

Број возила за одвожење смећа што се тиче типова и асортимана је недовољан. 

Најгоре стање је на депонији јер иста ни локацјиски ни својом опремљеношћу не 

представља депонију већ сметлиште. Отпад се одлаже на сметлишту које не 

одговара локацијски, а није ни по прописима. Дневна количина сакупљеног смећа 

је око 100 м
3. Број обухваћених корисника услугом организованог сакупљања 

смећа је око 8.200 домаћинстава. За одлагање отпада користе се контејнери и има 

их 250. Већина од њих је дотрајала, а велики део страдао немарним односом 

корисника услуга паљењем истих као да они не припадају нама. Канте за смеће у 

90% случајева су неадекватне. Садашње сметлиште се налази уз сам град у 

алувијону Топлице, кроз депонију протичу воде. Једино што је у задње време 

урађено је да се смеће перманентно прекрива инертним слојем. Отпад долази на 

депонију без икаквог претходног третмана. За отпад из индустрије не постоје 

подаци о његовом саставу, опасности, могућности рециклаже и враћања у 

производни процес. Нема довољно података о биохазардном отпаду и може се рећи 

да стање у овој области није задовољавајуће пре свега у односу према поступању 

на месту настајања овог отпада. 
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9.3.2. Аерозагађење 

 

Најважнији извори загађивања ваздуха у Прокупљу су процеси сагоревања, 

а пре свега фосилних горива (нафта и угаљ) у саобраћају, индустрији, 

домаћинствима, а кад су честице у питању и други извори (грађевинсрство, 

индустрија грађевинских материјала, млевење и дробљење камења и др.). Као 

загађивачи ваздуха посебно се истичу: 

• Индустрија; 

• Саобраћај; 

• Индивидуална ложишта домаћинстава која у току зимских месеци изазивају 

велика 

• загађења у виду ниских извора. 

Један од већих индустријских загађивача је Фабрика обојених метала која се 

бави прерадом обојених метала при чему долази до емисије сумпор диоксида, 

угљенмоноксида, азотних оксида, оксида метала, прашине и других примеса и као 

такав спада у површинске изворе загађености материја. Индустрија азбестних 

производа која се бави прерадом азбеста и минералне вуне, друштвено предузеће 

Универзал Промет које експлоатише фелдспат и врши његову прераду ради 

производње керамичких предмета. Хемијска индустрија Пољотоплица која се бави 

производњом инсектицида, фунгоцида и хербицида. 

Упоређујући измене вредности емисија загађујућих материја (прашкасте 

материје, бакар, цинк, манган, никал, олово, антимон) са граничним вредностима 

емисије (чл. 5. 7. 25. и 30. Сл. гласник РС бр. 33/97), може се закључити да емитери 

ливачке платформе и ливнице олова Фабрике обојених метала не доводе до 

прекорачења граничних вредности емисија напред наведених загађујућих материја. 

У Прокупљу је саобраћај највећи загађивач ваздуха. Као показатељ нивоа загађења 

може се узети број регистрованих возила на територији општине Прокупље у 2005. 

години: 66 мотоцикла, 9685 путничких возила, 798 теретних возила и 22 аутобуса. 

Магистрални пут пролази кроз град тако да саобраћај према физичким и 

просторним особинама извора загађења има линијски карактер. У емисији 

издувних гасова аутомобилима налазе се: 
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угљенмоноксид, угљоводоници, сумпордиоксид, азотни оксиди, честице чађи, 

олово, алдехиди и кетони. У емисијама дизел мотора налази се више 

угљенмоноксида несагорелих угљоводоника, а нарочито је повећана фракција 

алдехида и кетона, органских киселина и несагорелих честица. Као површински 

извор загађења за време зимских месеци у Прокупљу је заступљена и емисија 

загађујућих материја из индивидуалних ложишта домаћинстава, при чему се у 

већој мери као огревни материјал користи дрво. Око 65% домаћинстава на 

територији општине Прокупље практикује овај начин грејања, али се највеће 

загађење ваздуха ипак јавља на самој територији града, где је у великој мери 

заступљено и загађење из других извора. Емисије загађујућих материја из димњака 

индивидуалних ложишта домаћинстава представљају ниске изворе, па се као 

последица њиховог дејства јављају температурне инверзије и смог. Емисије 

загађивача из ниских извора остају у близини површине, што условљава висинску 

концентрацију загађења у приземном слоју. Као последица континуираног дејства 

овог загађења у току зимских месеци, инверзије се могу јавити и на већим 

висинама и тако ограничити вертикалну дисперзију емисије загађења. Извесни 

временски услов, као што су температурне инверзије, повећавају ниво смога који се 

формира у виду црних димова и представљају мешавину штетних материја, 

честица и чађи (кисели смог). Под нормалним условима дневне температуре су 

више у приземном слоју. Топао ваздух као лакши ствара конвекционе струје које са 

собом носе и полутанте. У случају температурних инверзија поремећене су 

вертикалне струје па се плутанти задржавају и акумулирају у приземном слоју. Ово 

стање постаје опасно када потраје више дана или недеља (стагнационе инверзије) и 

може негативно деловати на здравље људи (главобоље, иритација очију и 

респираторног тракта, астма, емфизем), изазивајући и масовна обољења као и 

многе друге небиолошке ефекте. 

Имисиона мерења квалитета ваздуха у Прокупљу врше се последњих година 

и то у оквиру дана МОБИЛНОСТИ 22. септембра. Циљ имисионих мерења је да се 

сагледа квалитет ваздуха под утицајем саобраћаја јер су утицаји других извора 

загађења ваздуха у том тренутку смањени. Имисиона мерења квалитета ваздуха у 

Прокупљу обавља Факултет заштите на раду и Инситут за заштиту здавља из 
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Ниша. Анализом прашине може се закључити да садржај укупне површине у 

ваздуху директно зависи од интезитета саобраћаја. Анализа резултата мерења 

угљенмоноксида у саобраћајном шпицу када је дошло до саобраћајног загушења, 

показала је да је концентрација била висока и када би ово стање потрајало, 

концентрација угљенмоноксида би кулминирала. Зато се дошло до закључка да би 

саобраћај требало на извесне начине растеретити и преусмерити на друге правце. 

За добијање праве слике о квалитету ваздуха у Прокупљу неопходан је 

континуирани мониторинг квалитета ваздуха.35 

 

9.3.3.Бука и вибрације 

 

Извори индустријске буке су смештени претежно у затвореним халама, што 

представља буку на радном месту и изазива професионална обољења чула слуха и 

штетно утиче на човечије органе и органске системе. Извори индустријске буке у 

Прокупљу су металска и текстилна индустрија (Фабрика обојених метала, Фиаз-

Индустрија азбестних производа), ковачнице, лимарске радионице, испитивања 

мотора и сл. Тешке машине у грађевинарству (Тасић КОП), рад пнеуматског 

чекића (ПЗП Ниш), дробљење грађевинарског материјала и минирање терена 

(Биначка Морава, ДП Униварзалпромет) и сл., који доводе до угрожавања не само 

непосредно раднике, него и животну средину. Ниво буке у индустрији је у области 

50-1000Hz, мада може премашити и 100dB. Друмски саобраћај представља на 

територији општине Прокупље најучесталији извор буке и учествује са 70-80%. 

Град не поседује заобилазницу тако да магистрални пут пролази скоро кроз центар 

града. Треба нагласити да поред аутомобила, кроз сам град пролазе аутобуси и 

тешки камиони са дизел машинама, који као такви представљају изворе снажне 

буке. Бука путничких и теретних возила је резултат рада бројних сложених система 

који се могу сврстати у више извора. Основни је механичке природе, бука која 

потиче од кретања унутрашњих и спољашњих саставних делова мотора у 

процесима усисавања, сагоревања и издувавања остатка смеше горива и ваздуха. 

Не мање важни извори буке су и трансмисија, каросерија и гуме возила и ова бука 

                                                 
35 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017,  Прокупље, 2007. 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

100 
 

првенствено зависи од конструкције возила или положаја мотора, разлике у снази 

мотора и опреми. Иако је највећи ниво буке у најпрометнијим улицама, транзитним 

правцима и индустријским зонама, не треба занемарити буку која се јавља и у 

стамбеним четвртима у ужем и ширем центру града. Шинска возила такође 

стварају велику буку. У близини пруге може се измерити ниво буке изнад 90dB, 

нарочито при већим брзинама, при чему треба нагласити да се ради о старим 

возовима који као такви производе буку и до 95dB.36 

 

9.3.4. Биодиверзитет 

 

Биодиверзитет у Топличком округу је мало проучаван, зато што 

подразумева систем организације, финансијска средства и пре свега стручни 

надзор. С друге стране за акције оваквог замаха потребна су вишегодишња 

истраживања. Диверзитет флоре и фауне ове области је веома сложен, првенствено 

због различитих микроклиматских услова и уопште геолошко-педолошке 

специфичности. 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.  

Са еколошког и економског аспекта медицинска флора има огроман значај 

за Топлички крај. С обзиром да је данас потражња биљних сировина у 

фармацеутској индустрији и привреди уопште већа него икада раније, даје се право 

да се, због разноврсности лековитих биљака, ово подручје може сматрати за 

најперспективније у Србији. Регистровано је чак 480 таксона од којих 280 врста 

лековитих биљака, од којих су многе заступљене званично у српским и европским 

фармакопејама, док се друге класификују на основу многобројних научних студија 

о њиховој лековитости и примени у фармацији, медицини и прехрамбеној 

индустији. Свакако да број таксона медицинске флоре није коначан, с обзиром да 

се многе биљне врсте налазе у домену народне терапије или на почетку научних 

                                                 
36 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017, Прокупље, 2007. 



УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОКУПЉА 

101 
 

истраживања. Будућа истраживања свакако ће довести до повећања броја таксона 

(у првом реду врста), ако се има у виду изванредна разноврсност флористичког 

састава овог подручја.37 

Анимални свет Топлице представљен је кичмењацима. Констатовано је 

укупно 249 таксона у оквиру родова и врста од чега укупан број врста износи 125. 

Истраживања говоре о релативитету присутности појединих врста, с обзиром на 

њихово постепено или нагло ишчезавање, или пак на сезонске миграције других. 

Дакле, можемо закључити да се на овом малом простору налази право 

богатство разноврсности биљака, гљива и животиња. Инфраспецијски таксони су 

још увек у фази истраживања, па ће се на том пољу дати нови резултати. Исто тако 

истраживања бескичмењака и нижих облика биљака (алге, лишајеви) и гљива, 

такође захтевају опсежна истраживања наредних година, што ће у великој мери 

употпунити слику укупног диверзитета Топличког округа. 

 

9.3.5. Шуме 

 

На подручју општине Прокупље шуме се простиру на 32.502 ха што у 

односу на укупну површину подручја општине (75.904 ха) износи 42,82% 

шумовитости. Шумовитост Републике Србије износи 27,50%, те је према томе 

шумовитост општине Прокупље далеко изнад шумовитости Републике. Власничка 

структура шума је следећа: државне шуме 20168 ха или 62%, друштвене шуме 276 

ха или 1% и приватне шуме 12058 ха или 37%. Државне шуме су уређене у оквиру 

пет газдинских јединица и истима се газдује на основу посебних основа Закона о 

шумама са важношћу од 10 година. Друштвене шуме су уређене само код 

компаније „Хиссар“ док остале шуме нису уређене. За приватне шуме није донет 

Програм газдовања, већ се истима газдује на основу привременог годишњег плана 

газдовања тим шумама. Приватне шуме су распоређене на 27025 катастарских 

парцела у 97 катастарских општина, тако да просечна величина једне парцеле 

износи 0,38 ха, што говори о великој уситњености приватних шума.38 

                                                 
37 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017, Прокупље, 2007. 
38 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017, Прокупље, 2007. 
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Дрвна залиха у шумама: - укупна просечна дрвна маса по једном хектару износи 

115м
3, од чега у државним шумама 149 м3, у друштвеним шумама 79м

3 и у 

приватним шумама 76м
3/ха. Највећа просечна дрвна маса налази се у високим 

државним шумама. Остали шумски природни ресурси, као производ шумског еко 

система (лековито биље, шумски плодови, гљиве, ловна дивљач, пашњачке 

површине и др.) не користе се у довољној мери и рационално. Најчешће се врши 

сакупљање гљива, док се остали производи веома слабо користе. Шумска паша је 

слабо заступљена због великог смањења сточног фонда и миграције сеоског 

становништва из брдско-планинског подручја. 

Основни проблеми који се идентификују по значају су: 

• заштита шумских ресурса, 

• очување постојећег стања шума, 

• унапређење стања, повећање вредности и општекорисних функција шума.39 

Заштита шумских ресурса је проблем којем се мора посветити већа пажња. 

Простор под шумом је углавном мањи од осталих простора који врше негативан 

утицај на шуму. На једном простору шума живи дуг временски период, тако да се 

многи негативни утицаји абиотичке и биотичке природе надовезују и повећавају 

опасност за опстанак шума. Постоји 12 запажених локалитета где је присутно 

сушење шума и то у заједницама храста и граба, букве и црног бора. 

 

9.3.6. Ретке и угрожене врсте 

 

Схватање појмова реткости и угрожености је веома сложен процес који се 

мора поделити на основу биолошке систематике (таксономије). Наиме, на тренутно 

стање популације биљака, гљива и животиња мора се гледати са више (понекад) 

различитих аспеката. 

Више биљке се морају сврстати у две категорије: 

а) Природно ретке врсте чији је ареал распрострањености јако узак услед уске 

еколошке амплитуде, геолошке подлоге и уопште еколошких фактора. Међутим, 

услед деловања антропогених утицаја, ширења пољопривредних површина, 

                                                 
39 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017, Прокупље, 2007. 
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деловања пестицида, тешких метала, сезонских киселих киша, промене педолошког 

састава и сезонских микроклиматских услова, ове врсте постају угрожене до 

ишчезавања. Управо је такав случај са следећим врстама које на локалном нивоу 

треба ставити под хитну заштиту: 

• Goniolimon collinum (tataricum) 

• Allium moshatum 

• Adiantum capillus venrris 

• Stipa joanis 

• Crocus variegatum 

• Plathanhera bifolia 

• Gimnadenia conopsea 

• Iris pseudoacorus 

• Ahillea clypeolata 

• Ranunculus millefoiliatus 

• Ahillea virescens 

• Paliurus spina-christi 

• Paronichia capella 

• Ostrya carpinifolia40 

б) Врсте које имају шири ареал распрострањености, али су на већем броју 

локалитета, угрожене су до ишчезнућа услед деловања антропогених фактора. 

Забележено је 66 потенцијалних врста на укупно 16 локалитета. На тим 

локалитетима, ове врсте се налазе пред потпуним ишчезнућем, при чему њихово 

место заузимају колонизаторске врсте које врло често имају негативан еколошки 

биланс (амброзија и друге).   

Гљиве у еколошком смислу представљају велики феномен. Многе врсте које 

можемо сматрати ретким имају такве еколошке захтеве који се испуњавају 

периодично, па се могу јављати тек после више година. Ипак угроженост 

појединих врста је последица деловања човека на директан или индиректан начин: 

                                                 
40 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017, Прокупље, 2007. 
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а) Директно угрожавање подразумева нерационалну, неекономску експлоатацију 

врста од стране профитера и препродаваца који врше условљавања у руралним 

(нарочито брдскопланинским) срединама. На многим локалитетима то је довело до 

скоро потпуног ишчезавања врста: B. pinicola, B.aureus, Cantharelus cybarius, 

Amanita cesarea. 

б) Индиректна угроженост - ширење пољопривредних површина, закисељавање 

земљишта, пестициди, сушење шума, многе врсте стављају у ред потпуно 

угрожених. До сада су забележене 24 угрожене врсте са више локалитета. У исто 

време, уместо њих појављује се читав низ патогених гљива које врше даљу 

деструкцију шумских екосистема. 

Животиње – анимални свет Топличког округа даје значајну разноврсност 

иако се на овом пољу мало истраживало. У погледу појаве или нестанка појединих 

врста постоје две стране: на једној је ширење урбаних и руралних насеља са свим 

видовима загађености животне средине што доводи до нестанка многих врста; на 

другој страни ишчезавање насеља у брдским и субпланинским пределима поприма 

све већу анималну разноврсност код појединих врста чему су свакако допринеле 

смањене људске активности у овим пределима. За већину кичмењака антропогени 

утицај је деловао погубно и у већини у потпуности сузио ареал распрострањености. 

За овакво подручје доста је тешко дати целовиту слику угрожености кичмењака, 

нарочито крупне дивљачи. Ипак, стоји да је већина крупнх сисара систематски 

угрожена (вук, лисица, дивља свиња, дивља мачка). Само им њихова изванредна 

способност прилагођавања и миграторна кретања омогућују опстанак у веома 

малим групама. Статистички подаци показују да је од 125 регистрованих врста 

кичмењака угрожено чак 40 врста.41 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Стратегија одрживог развоја Општине Прокупље 2007-2017, Прокупље, 2007. 
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Закључак 

 

Регионални просторни план града Прокупља и читаве општине урађен је за 

период до 2020. године. Просторним планом је предвиђен развој пољопривреде, 

привреде, индустрије, трговине, угоститељства, услуга, туризма и других 

делатности, обезбеђење саобраћајне повезаности, енергетске, водне и друге 

инфраструктуре, као и управљање отпадним водма.  Комплексним решењима и 

мерама у области унапређења квалитета воде, ваздуха и земљишта, здравља, 

управљања отпадом и развијањем мониторинга остварује се заштита животне 

средине. Основна питања заштите животне средине релевантна за просторни план 

града су управо горе наведени проблеми. А оно што је данас најбитније за човекову 

егзистенцију управо је здрава животна средина. 

Прокупље је кроз историју било веома важан центар, како у праисторијском 

периоду, тако и у средњем веку. У новије време Прокупље представља значајан 

регионални центар подручја Топлице и Јабланице, као и главни индустријски 

центар у наведеним микрорегијама. У складу са тиме значајно је извршити 

проучавање историјског развоја и садашњег нивоа урбанизације града. Приказана 

слика грађевинског подручја Прокупља указаује на то да се град развија у складу са 

предвиђеним просторним планом, а у приоритети у развоју су одрживи развој и 

заштита животне средине. Међутим, Прокупље се у остваривању својих циљева 

развоја сусреће са многобројним проблемима. Просторни план града још увек није 

усвојен, што онемогућава решавање и других проблема, који су предвиђени 

стратегијама развоја и заштите животне средине. Нису решени проблеми 

загађивања реке Топлице, пречишћавања отпадних вода, као и изградње 

вишенаменског водопривредног система „Селова“. Такође, Прокупље нема уређену 

депонију за одлагање отпада, због чега има пуно дивљих депонија у околини и на 

периферији града. Дакле, можемо закључити да јеПрокупље град са великим 

потенцијалима, који су адекватно препознати у свим релевантним стратегијама 

развоја, међутим недовољно су валоризовани. Можемо се надати да ако до тога 

дође, Прокупље чека период општег развоја, упркос тешкој економској ситуацији у 

граду, па и у читавој земљи. 
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