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1. УВОД 

 
 мастер раду обрађиваће се промене у броју и структури сеоског 
становништва на простору Топличког округа, као и утицај тих промена на 

развој туризма. Проучаваће се узроци неразвијености Топличког краја, као и 
могућности заустављања миграције становиштва и побољшање животног стандарда, 
као и могућност укључивања у међународне туристичке токове. 

Топличким крајем назива се простор у сливу реке Топлице, леве притоке Јужне 
Мораве. Сматра се да је име добила у VII веку у доба насељавања Словена на 
Балканско полуострво. У току насељавања задивили су их многобројни топли извори 
поред реке, па су зато у почетку реку називали Топлица, а касније је овај назив 
коришћен за читаву долину, из економских и политичких разлога, чвршћег повезивања 
племенских савеза у јединствене друштвено-економске целине. 

У оквиру Топличког краја административно се налазе четири општине: 
Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа. У Прокупљу- граду налази се и седиште 
округа. Округ се састоји од 267 насеља, од чега су 4 градска ( седишта општина ) и 263 
сеоска. 

Топлички крај налази се између Јастрепца ( 1482 m ) на северу; Пожара ( 1163 m 
) и Копаоника ( 2017 m ) на западу; Соколовице ( 1147 m ), Радана ( 1245 м ), 
Видојевице ( 1154 m ) и Пасјаче ( 901 m ) на југу. На истоку се спаја са Јужним 
Поморављем. Северно од ове границе су општине Брус, Крушевац и Алексинац; 
западно Лепосавић и Подујево; јужно Медвеђа, Бојник и Лесковац; и источно Дољевац 
и Мерошина (Станојевић М., 2001.) 

 
Топлица се убраја у оне крајеве Србије који су са друштвено-економског аспекта 

недовољно проучени. Гледано са овог аспекта, становништво Топлице су захватиле 
крупне квалитативне и квантитивне промене, које се манифестују смањењем броја 
становника, емиграцијом, миграцијама село – град, променама у структурама 
становништва и слично. Отуда је и разумљиво зашто Топлички крај полаже велику 
наду у развој туризма.  Од туризма се очекује да ће својим мултипликативним 
ефектима дати импулс развоју овог економски заосталог краја, пружити трајну основу 
егзистенције овдашњем становништву, зауставити миграције и активирати развој 
пољопривреде, трговине и осталих делатности.  

Како се скоро сви физичко-географски елементи и компоненте са својом 
узајамном повезаношћу и условљеношћу јављају као постојеће или могуће туристичке 
вредности, Топлички крај се посебно афирмише као део потенцијалне Копаоничке 
туристичке регије, која располаже не само изузетним природним, већ и новоствореним 
и антропогеним туристичким вредностима. 

 
 

У 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛА ТОПЛИЧКОГ 

ОКРУГА 
 

оплички управни округ се налази у јужном делу Републике Србије и 
обухвата географску и историјску област, познату као Топлица, која се 

налази у сливовима река Топлице и Косанице. Обухвата општине: 
 

 Општину Прокупље и град Прокупље 
 Општину Куршумлија и место Куршумлија 
 Општину Блаце и место Блаце 
 Општину Житорађа и место Житорађа 

 
 Слика 1. Топлички округ 
                                                                        Извор: sr.wikipedia.org 
Прокупље је центар округа. Налази се у средњем току реке Топлице, подигнуто 

на Хисару, који представља ртну епигенију реке Топлице. Има повољан положај, јер је 
саобраћајни, економски, културни, здравствени и политички центар округа. Његов 
положај се мењао у току историје, што је зависило од улоге читавог округа у појединим 
епохама. У доба Римљана, Прокупље (Hammeum) се налазило на путу Љеш- Ниш, што 
му је омогућило да се развије у веће трговачко, војно и занатско насеље у овом делу 
данашње Србије. Нешто запостављенију улогу имало је у средњевековној Србији, у 
доба Турске владавине, па све до 1925. год. Тада је изградњом железничке пруге и 
асфалтних путева, повезано са већим насељима. 

 Општина Куршумлија се налази на путу Прокупље-Приштина, на ушћу Бањске 
реке у Топлицу.У доба Римљана се називала Ad Fines, што значи ''на крају'', јер се 
налазила на граници две провинције, Далмације и Горње Мезије. Не може се рећи да 
има повољан положај, јер се не налази на важним магистралним путевима ни у близини 
привредно развијених региона. У новијој историји положај Куршумлије је побољшан 
изградњом железничке пруге прокупље-Куршумлија-Приштина, као и пуштањем у 
саобраћај деонице топличке магистрале Куршумлија-Рача-Мердаре.  

Општина Блаце се налази на путу Прокупље-Крушевац, у близини улаза у 
Јанкову клисуру. Смештено у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и 
југозападним обронцима Јастрепца. Нема повољан географски положај, јер се налази 
ван домета главних саобраћајница, а ни популационо ни просторно његова 
гравитациона зона није велика. У саобраћајном погледу оно је било доста изоловано од 
осталих региона због неразвијене путне мреже. Нешто запаженију улогу добија 
асфалтирањем пута Крушевац-Прокупље, чиме је интезивиран саобраћај и промет 
путника. 

 

Т 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3&ei=cBiTVffhD8OrU9vXrLAP&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGvZP-yM0WzUQk6miKrVvhm3fh7CA&ust=1435789677938576
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Општина Житорађа налази се на удаљености 10 km од Коридора 10 и 35 km 
југозападно од Ниша, и гравитира ка Нишу, као економском, политичком и културном 
центру. Први подаци о Житорађи, као насељеном месту потичу из IV века у којима се 
помиње стари византијски град Житорађско кало (Ad Herculum). 
 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

 
оплички крај се налази између 42°54' и 43°24' северне географске ширине и 
18°30' и 19°30' источне географске дужине. Овакав положај условљава 

основна квалитативна својства и туристичку вредност соларне климе тј. дужину 
трајања годишњих доба, дужину дана и ноћи и трајање сунчевог сјаја.  

Топлички крај захвата простор у сливу истоимене реке, леве притоке Јужне 
Мораве, а већина аутора овај крај поистовећује са Топличком котлином која лежи у 
сливу средњег тока реке између Јастрепца на северу, Копаоника на западу и планинске 
групе: Соколовица, Арбанашка и Видојевица на југу. Њеном јужном ободу, поред 
поменутих планина, припада Проломска планина и једним делом планина пасјача. На 
истоку је косом, која се спушта са Јастрепца и пресеца долину Топлице код Прокупља, 
одвојена од Добрича (Станојевић М., 2001) 

Долина Топлице припада типу композитних долина. Са физичко – географског 
аспекта може се поделити на Горњу, Средњу и Доњу Топлицу. Горња Топлица 
обухвата подручје од Копаоника до Куршумлије, средња између Куршумлије и 
Прокупља, где се и налази котлина, и доња од Прокупља до ушћа Топлице у Јужну 
Мораву.  

 
2.1.1. Туристички положај 

 
сновни значај положаја Топличког краја произилази из његове функције 
повезивања атрактивних и рецептивних фактора туристичке понуде са 

емитивним центрима, односно туристичким токовима у земљи и иностранству. 
Посебно је значајна улога положаја у смислу просторне интеграције, организације и 
туристичке промоције Топличког краја на туристичком тржишту.  

Туристички положај Топличког краја детерминишу најближи домаћи и 
међународни туристички правци, који се одвијају друмским, железничким и ваздушним 
везама. 

Два фактора који битно утичу на то су: 
 

 општи значај, улога и предности друмског саобраћаја у савременом 
туристичком простору и 

 релативно повољан положај топличког краја у односу на ектерну друмску 
мрежу.  

Туристички положај је променљива категорија и као таква утиче на степен и значај 
туристичке валоризације. Треба најпре указати на положај Топлице према главним 

Т 

О 
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туристичким правцима, положај према главним туристичким дисперзивама и полођај 
према конкурентским туристичким просторима.  
 
 

2.1.2. Географски положај кроз историју 
 

ако је географски положај променљива категорија, Топлица је током своје 
историјске прошлости мењала свој географски положај у зависности од 

улоге коју је имала у одређеном раздобљу.  
Не постоје поузданији писани извори о томе какву је улогу Топлица имала пре 

пада под власт Римљана, али се сматра да је овај простор у то време био насељен 
илирским племеном Дардани, а касније Келтима. За време Римљана, Топлица је добила 
веома значајан положај, јер се налазила на главном путу који је спајао Љеш са Нишом. 
Поред овог пута грађена су многобројна утврђења, а једно од таквих је и Хисар код 
Прокупља. (Рудић В., 1978)  

Постоје поуздани докази да је поред овог главног пута било доста споредних 
путева који су Топлицу повезивали са суседним крајевима. Ови путеви полазили су из 
Прокупља као главног економског, саобраћајног и војно-политичког центра.  

У време формирања Рашке државе Топлица се налазила у оквиру граничног 
положаја према Византији; Стефан Немања је ову област припојио својој држави, а 
касније је саградио свој дворац код Куршумлије, из чега се види да је Топлица постала 
важан део државе Немањића. 

У доба турске владавине Топлица се налазила такође на једном важном друму 
који је повезивао Дубровник са Цариградом.  

Топлица данас има повољан геогарфски положај и поред тога што се не налази 
на важнијим међународним путевима. Њен положај се у почетку XX века знатно 
поправио, јер је 1925. године изграђена железничка пруга од Прокупља до Дољевца, a 
1948. изграђена је железничка пруга Прокупље-Куршумлија-Приштина, па је Топлица 
саобраћајно повезана са суседним регионима. ( Марјановић П., 1999)  
 

2.1.3. Положај према важнијим саобраћајницама, односно 
туристичким токовима 

 
румски саобраћај за сада има примарни значај за развој туризма у 
Топличком крају. Преко магистралног правца Ниш-Прокупље-Приштина-

Косовска Митровица директно укључен у контрактивну сферу Црногорског 
туристичког правца који има национални и међународни значај.  

Топличка магистрала Е-752 која повезује аутопут Будимпешта-Београд-Ниш-
Скопље-Атина, код Ниша, односно села Балајинца и континентални део Јадранске 
магистрале код Косовске Митровице, непосредно укључује Топлички крај у туристичке 
токове наше земље дајући му транзитни туристички значај.  
 
 

К 

Д 
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Улога железничког саобаћаја је знатно мања у односу на друмски саобраћај. 
Железничка пруга која пролази долином Топлице, повезује овај крај Моравско-
Вардарском удолином, а од Куршумлије долином Косанице преко Мердара са Косовом.  

Од значаја за туризам Топличког краја су и аеродроми у Нишу и Приштини.  
Долином Топлице преко Косова и долинама притока Дрине и Мораче остварује 

се веза са Црногорским приморјем.  
За разлику од географског положаја, који је одређен према кафртографским 

елементима, његов туристички положај је однос према главним туристичким правцима 
у Европи, према главним туристичким диспрезивама, као и суседним земљама.  

Оно што је од посебног значаја то је транзитна вредност Топличког краја, јер 
представља везу између континенталног дела наше земље и приморског дела Црне 
Горе.  

За развој домаћег и иностраног туризма у Топличком крају од посебног значаја 
је његов функционални положај, а спајање и прожимање је једна од његових главних 
ознака. Приступачност и саобраћајна повезаност је основни услов за рационално 
коришћење богатих природних и културно-историјских вредности Топличког краја. 
Постојеће саобраћајнице и саобраћајна средства у функцији развоја туризма својим 
квалитетом нису у могућности да задовоље потребе туриста. Повезаност насеља и 
туристичких места није правилно решена. Недостају квалитетни путеви са пратећим 
инфраструктурним садржајима.  

 
2.1.4. Положај према главним туристичким дисперзивама 

 
оплички крај је прилично удаљен од великих привредних центара и гушће 
насељених простора. Лежећи у јужном делу Србије, има периферијски 

положај у односу на географско језгро Србије ( Шумадију и Велико Поморавље ), 
најразвијеније привредне регионе ( Војводину, Велико Поморавље и Тимочки басен ) и 
градске центре ( Београд, Нови Сад и Крагујевац ). То се негативно одражава на 
туристички развој Топличког краја. Велики значај представља близина Ниша, који се 
развио у моћан центар способан да усмерава и централизује све најважније делатности, 
опслужује и организује широк гравитациони простор. Зајхваљујући тома што Топлички 
крај додирује најпрометнија саобраћајница Србије, оавј простор има повољан положај 
према туристичким диспрезивама.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Т 
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3. БИТНА ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 
 
 

3.1. ГЕОМОРФОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 
 

  Основе геолошке грађе и рељефа Топличког округа постали су за време 
алпског набирања. Средином олигомиоцена дошло је до разламања старе Родопске 
масе, а као последица 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. (Рудић, 
В.,1978) 

Долина Топлице је композитна јер се састоји од више проширења и клисура. 
Састављена је из четири морфолошки различита дела: клисурастог дела долине 
Топлице-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 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 12 уништене. 
Једна од таквих тераса је и она у којој је формирана ''Ђавоља варош'', код села Ђака, 
недалеко од Куршумлије. ''То је у ствари 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. (Маћејка М. М., Танасковић 
М. Р., 2005.) 
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У сливу Косанице јављају се најчешће вулкански, флувијални и абразиони 
облици рељефа. Око 70% рељефа Косанице је вулканског порекла, о чему сведоче 
добро сачуване вулканске купе: Голак, Мачја стена, Матаровачки вис, Иван кула, 
Трпежанска главица, Велики чукар, Бранково кале, Лубнички вис и други. С обзиром 
на вулканску активност, која је карактерисала Топлицу у далекој геолошкој прошлости, 
ова област је богата разним рудама, а посебно лискуном, фелдспатом и гвожђем. 
(Станојевић М., 2001) 

Највећи део Топлице је изграђен од непропустљивих стена. Копаоник, на западу, 
Јастребац, на северу и планинска група Видојевица-Пасјача, на југу, изграђене су од 
кристаластих шкриљаца. Они су прошарани андензитима и другим еруптивним 
стенама.  

Топлички крај припада Средишњој зони громадних планина и котлина, 
Родопској маси, најстаријем делу копна Балканског полуострва и Динаркој зони 
веначних планина.  
 

Котлинско дно захвата најнижи део котлине и простире се на 400 m надморске 
висине и у поређењу са осталим геоморфолошким зонама, котлинско дно је 
најкомуникативније и има, углавном, транзитну туристичку функцију.  

Простор од 400-600 m може се назвати зоном побрђа. Овде су благе, питоме 
форме рељефа допринеле да овај предео буде повољан за развој зимских спортова, 
нарочито аматерске, смучање и санкање и омогућују туристичку изградњу.   

За разлику од котлинског дна и побрђа, зона планина има далеко већи значај за 
развој туризма. Захвата појас изнад 600 m н.в.  
 

Слика 2. Ђавоља варош 
Извор : www.spaghettitraveller.com 

 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.spaghettitraveller.com%2Ftravel-tips%2F95-things-to-see-in-europe%2F&ei=QxyTVaziNIqlsAH99LfQAQ&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNFO4j8dASyfc5W1QOzfjaoJR6-HQw&ust=1435790788235939
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3.2. КЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 
 

лима Топличког краја није проучена у довољној мери због веома ретких 
метеоролошких станица и недовољних климатских посматрања и 

проучавања. Веома јак утицај има планински обод који је затвара са свих страна, осим 
са истока. 

Клима Топличког краја као туристички валоризована вредност зависи од: 
температуре ваздуха, облачности и инсолације, релативне влажности ваздуха, ветрова, 
падавина и снежног покривача. 

Топлица има умерено-континентану климу са изразитијим континенталним 
карактеристикама, топлим летима и умерено хладним зимама. Лета су тола и прилично 
сува са високим средњим годишњим и средњим месечним температурама, а зиме 
хладне и снеговите. Релативна влажност ваздуха је мала , као и количина падавина.  

На висини од 600-1200 m јавља се субпланинска клима где су, због опадања 
температуре ваздуха са висином и микроклиматског утицаја шумског покривача у 
вишим деловима лета свежија , а зиме снеговитије и оштрије.  

На висини од 1200 m заступљена је планинска клима. Јасно су изражена два 
годишња доба, лето и зима, са краћим прелазним добима, пролећем и јесени. 

     
 

3.2.1. Темпертура ваздуха 
 

 Топличком крају, најтоплији месец је јули, а најхладнији је јануар, а 
октобар је толији од априла. Средње месечне температуре ваздуха у 

местима са већом надморском висином, Белим Каменом 900 и Пилатовицом 1703 m су 
нешто мање у односу на нижа места. 

Са туристичког аспекта, најважнији су они термички услови који омопгућавају 
боравак и рекреативе активности туриста у туристичким сезонама и ван њих. Летњи 
месеци јул и август омогућавају најпогонију купалишну сезону у водама које нису 
много загађене , као што су Топица узводно од Куршумлије, Косаница, Растовница и 
Бресничка река.  

Најнижа средња вредност температуре ваздуха у Топличком крају у 
зимскомпериоду је на Пилатовици -3,4 степена, а највиша у летњем периоду у 
Прокупљу 21,4 степена. Јесен је топлија у односу на пролеће, од 0,3 степена у 
Куршумлији до 4,0 степена на Пилатовици. Апсолутни максимум забележен је у 
Прокупљу 18. августа 1931. (41,5 степени), а минимум (-26 степени) 1. фебруара 1929. 
године. (Станојевић М., 2001) 

Летње температуре су стабилније од зимских . Општа концентрација топлоте 
јавља се у летњим месецима који су изложени дуготрајном антициклону стабилног 
времена. У том периоду земљиште постаје суво са увенулом вегетацијом, док овакву 
временску ситуацију не поремете изненадни пљускови праћени грмљавином.  

К 

У 
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3.2.1.1. Облачност и инсолација 
 

ежим облачности зависи од више чинилаца, а нарочито од циклонске 
активности на шире простору, промене температуре ваздуха и релативне 

влажности. велика обалачост смањује сунчево зрачење, Земљино израчивање, 
температуру ваздуха и видљивост у простору. Посматрајући кретање облачности по 
годошњим добима у Топличком округу, запажа се да се облачност смањује од зиме 
према лету.  

Зима у односу на јесен има за 2,0 десетине покривености неба облацима више, а 
у односу на пролеће за 1,3 десетине већу вредност. Међутим, лето има мању облачност 
од пролећа за 1,9 десетина, а од јесени за 1,2 десетине. (Станојевић М., 2001)  

Трајање сунчевог сјаја је у непосредној вези са облачношћу и са дужином дана, а 
у великој мери утиче на мобилност туриста. Из тих разлога је најкраћа у децембру, када 
је дужина дана најмања, а најдужа у јулу, када су дани најдужи и облачност најмања. 

Куршумлијска бања има највише ведрих дана (91,7), највише у августу (14,8), 
сепембру (14,0) и јулу (13,6).  
 
 

3.2.2. Релативна влажност ваздуха 
 

а становишта туризма, влажност ваздуха је најповољнија у летњем периоду 
године, тако је ноћу релативна влажност већа, а дању мања, зими је виша, 

лети нижа.  
По неким ауторима релативна влажност је подељена на четири степена где се 

сматра да је ваздух сув када је влажност мања од 55% ( први степен релативне 
влажности), умерено сув када се ова вредност креће од 55% до 75%  (други степен), 
умерено влажан између 76% и 90% (трећи степен) и веома влажан када ова вредност 
прелази 90% (четврти степен).  

Ваздух је у посматраним местима Топличког краја умерено влажан, јер средња 
годишња релативна влажност износи 77%, изузев Прокупља где је умерено сув, 74%.  

Максимум релативне влажности се јавља у децембру и јануару (85%) , што је 
последица обилних падавина и ниских температура у то доба године, а минимум у 
августу (69%), када су средње температуре ваздуха највише. (Станојевић М., 2001) 
 

3.2.3. Ветрови 
 

 Куршумлији најчешће дува ветар из југозападног правца (310‰), затим са 
севера (171‰),  и североистока 162%. Из југозападног правца дува скоро 

преко целе године, има уједначен правац и брзину, лети доноси освежење а у јесен 
влагу. Северни ветар има већу честину од јануара и марта и доноси суво и хладно 
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време. Североисточни ветар има већу честину од новембра до фебруара. Најмању 
честину јављања имају западни (15%) и источни ветар (26%). 

Честина тишина износи 102‰. (Станојевић М., 2001) 
Правац и брзина ветра се мења у зависности од конфигурације терена. У 

Топличком крају источни ветрови се јављају зими и доносе суво и хладно време. 
Западни ветрови су најчешће у пролеће и представљају главни извор падавина. Јужни и 
југозападниа ветрови су релативно топли и крајем зиме и почетком нролећа убрзавају 
отапање снега и нестанак снежног покривача. Лети је то најчешћи ветар, а у 
поподневним часовима, када су максималне температуре ваздуха делује освежавајуће 
на посетиоце. 

Тихо време повољно утиче на боравак посетилаца. У Куршумлији представља 
десети део времена у години. Тишине су нешто чешће у новембру и у периоду од јуна 
до августа. Најмање тихог времена је у октобру и мају, па су ови месеци са тог 
становишта најмање погодни за туристички боравак. 

Куршумлију одликују у просеку јачи ветрови. Највећу јачину има јужни (2.7 
бофора), југозападни (2.5) и северни (2.4), док најмању јачину има западни ветар (1.5). 
За овај крај карактеристични су ветрови са полудневниом периодом у које спадају 
долински и горски ветар. Дању се ваздух у долинама више загреје и као лакши струји 
уз планинске стране. Хладнији и тежи ваздух с планинских страна спушта се ноћу у 
долине и образује горски ветар. (Ракићевић Т., 1967) 

 
 

3.2.4. Падавине 
 

оплички крај у погледу падавина је један од најсувљих на простору Србије, 
јер добије свега 690 мм талога у току године. У Топличком крају највише 

падавина има у мају и октобру (76), а најмање у септембру (40 мм) и фебруару (42мм). 
Оваква расподела падавина припада континенталном плувиометријском режиму, али је 
модифицирана у томе, што су неуједначене и екстремне вредности падавина у току 
године. 

Просечне висине падавине са најмањом количином падавина од 0.1mm, износи 
118 дана, односно 32.3% од укупног броја дана у години. Са падавинама од 10mm, има 
13.7 дана и свега 3.7 дана у току године са изнад 20 mm. Укупан број кишних дана 
износи 135.4. Према годишњим добима највише падавина Топлички крај има у јесен 
(211), затим пролеће (204), лето (142), а најмање зима (133) mm. 

У Топличком крају количина падавина се креће до 800 mm, субпланинском од 
850-900 мм и плаиинском изнад 1000 mm. Највећа вредност изохијете изнад 1000 mm 
сведена је на највише делове Копаоника. Најнижа вредност падавина са изохијетом 
изнад 500 mm заступљена је у најнижем делу Топличког краја, на простору Житорађе и 
Прокупља до 400 метара надморске висине. Поред релативно високе температуре 
ваздуха, летња туристичка сезона се карактерише знатним бројем ведрих и сунчаних 
дана, малом количином падавина, умереном релативном влажношћу ваздуха и великом 
честином тишина. Топли и ведри дани и свеже ноћи представљају доминантан и доста 
стабилан тип времена у овој сезони. Најповољнији временски услови за развој бањског, 
излетничког и викенд, риболовног и здравствено рекреативног туризма јављају се у 
јуну, јулу и августу месецу. (Станојевић М., 2001) 
 
 

 

Т 



Становништво као фактор развоја туризма у селима Топличког округа 
 

14 
 

3.2.5. Снежни покривач 
 

 
имска туристичка сезона у планинском делу Топличког краја се одликује 
повољним временским условима за боравак и актривности туриста, нарочито 

у јануару и фебруару. За  планински део Топличког краја који се испољава као 
туристичко рекреациони, врло је важна висина и дужина трајања снежног покривача. 
Са порастом надморске висине расте и висина и дужина трајања снежног покривача. У 
томе се огледа и предност (Пилатовице, Глоговице, Медљике) - источне стране 
Копаоника, Јастрепца, Радана, Видојевице и Белог Камена у односу на остала места 
Топличког краја. 

У свим местима где је вртпсно осматрање највећи број дана са снежним 
покривачем је у јануару, фебруару и децембру. 

Средња максимална висина снежног покривача креће се од 0.30 у Прокупљу 
(266 м н.в.) до 1m на Пилатовици, која се налази на 1703 m. На Златибору средња 
максимална висина снежног покривача износи 0.50, а у  Врњачкој Бањи 0.30 m. ( 
Станојевић М., 2001) 

Према важећим критеријумима, општи услов за формирање и  постојање 
зимског спортског центра је трајање и повољности снежног покривача у времену од 
15.12 до 15.4., што значи у току 4 месеца. 

Потенцијални скијашки терени се налазе на висини изнад 1000 m, везани су за 
ледене дане и висину снсжног покривача од 20-30 cm, а то су: Пилатовица, Глоговица, 
Мадљика на источној страни Копаоника, Партизанске воде на Јастрепцу, Беговићев 
гроб и Власово иа Радану. Број ледених дана креће се од 20 у Прокупљу до 50 на 
Пилатовици. Снсжни покривач је значајан за спорт, одмор и туризам. Заједно са  
другим особеностима климе, снежии покривач делује и естетски. Сунчање и тихо време 
стварају услове за хелиотерапију која је веома корисна за здравље људи. 
 
 

3.3. ХИДРОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 
 

ахваљујући обиљу падавина, дисекцији рељефа и геолошком саставу, 
Топлица спада у хидрографски најбогатије просторе наше земље. 

Најзначајнију улогу имају термоминерални извори као главна одлика посматраног 
простора, реке, подземне воде и извори. 
 
 

3.3.1. Реке 
 

оплица  Главни хидрографски  објекат је река Топлица са својим притокама 
Бањском и Косаницом. Река Топлица је највећа притока Јужне Мораве. 

Извире на источној страни Копаоника испод Панчићевог врха, а улива се у Јужну 
Мораву код места Дољевац. Постаје од две речице: Ђеракуше, која извире на 
Копаонику, и Луковске реке која изворе у Великим ливадама, изнад села Штаве, па се у 
горњем току назива Штавска река. Дужина Топлице је 130 km, од чега  око 60 km 
речног тока припада Горњој Топлици од изворишта до места Пепељевац. Горњи ток до 
изнад Куршумлије  у дужини од 50 km  пробија се кроз уску  и дубоку долину, а 10 km  
ниже долина се шири и на њој је смештен град Куршумлија. Са површином слива од 2 
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217 km2 река Топлица учествује са 14,3% укупне површине слива Јужне Мораве, а са 
површином  986 km2 

 Горња Топлица, учествује са 44,47% укупне површине Топлице. Облик слива у 
изворишном делу реке Топлице је неправилно лепезастог облика. Речни ток настаје од 
неколико речица, које теку низ источне падине Копаоника. Главни изворишни крак, 
налази се на највишем врху Копаоника, под називом Дубока (леви изворишни крак 
Топлице). Укупна површина ове реке је 7,9 km2, а на око 30% површине (2,34 km2) се 
јављају кречњаци, мермери и друге карбонатне стене. Од хидролошких појава 
карактеристичних за овај простор издвајају се понор Дубоке и врело Топлице. ( 
Вукоичић Д., 2013) 

С десне стране најважније притоке Топлице су: Бањска, Грабовничка, 
Косаничка Арбанашка, Растовничка и Црнатовачка река, а са леве стране – 
Барбатовачка, Драгушка, Јошаничка, Планска и Богдановачка река.  Највећа 
притока је Косаница, која постаје од  Мале и Велике Косанице.  

Хидролошки систем Топлице образован је тек крајем плиоцена, када је отекло 
језеро из Топличке котлине.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Слика 3. Река Топлица са околним рекама 
                                   Извор: http://infocentarsrbije.com/reka-toplica 
 
 
Косаница (38 км) је највећа притока Топлице. Њена долина је композитна.  Просечан 
протицај Косанице при ушћу код Курчумлије износи 3 m3/sek, али због бујичарског 
карактера њен протицај може да достигне 33 m3/sek. у пролеће и у јесен, док лети може 
да падне до 0,2 m3/sek. ( Марковић Ј., 1966 ) 
Хидрографски објекти. 
 

идрографски објекти Топликог краја у смислу туристичких потенцијала су: 
Сува чесма код Прокупља, Вички минерални извори, Ђавоља вода из 

Ђавоље вароши, термоминерални извори у Проломској, Куршумлијској и Луковској 
бањи, река Топлица у горњем току са својим притокама Бањском и Косаницом, Блачко 
језеро и вештачке акумулације Селова, Бресница, Растовница, Придворица и Попова. 
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У близини Блаца налази се Блачко језеро, површине 12 ha. Језеро се налази 

јужно од Блаца и представља напуштено корито реке Блаташнице. Ово језеро уствари 
представља бару, обраслу трском и осталим барским биљем. Према начину постанка 
сврстава се у речна ерозивна језера.  

У Топличкој котлини и поред једноставног геолошког састава разликујемо више 
типова издани и извора. Најзначајнији термални извори на подручју Топличког округа 
су у Луковској, Куршумлијској и Пролом бањи. 

 
 Извори Луковске бање деле се у две групе: изворе Горње и изворе Доње бање. У 

Луковској бањи лече се различита реуматична и нервна обољења. Њена лековитост 
била је позната још у античко доба. Термални извори Куршумлијске бање се убрајају у 
ред сумпоровитих алкалних киселих хипертерми.  

У термоминералним водама Куршумлијске бање лече се реуматична обољења, 
упале зглобова, нервна обољења, обољења желуца, грла, јетре. Њена лековита својства 
била су позната и Римљанима.  

Пролом бања се налази на јужном ободу Соколовице, на надморској висини 700 
m. Њена вода има ниску минерализацију и убраја се у ред алкалних вода. У пролом 
бањи се лече обољења желуца, различита неуротична обољења, обољења бубрега и 
мокраћних канала. Постаје јако туристичко средиште Топличког округа. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4. Бањска лечилишта у Топличком округу 
Извор: banjeusrbiji.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fbanjeusrbiji.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fprolom-banja-hoteli-apartmani-smestaj.html&ei=-4mUVaPzLung7QaG_pboAg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNEwRuhuHZAdXnXrKh2UUlK5xVVayg&ust=1435884268117288
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4. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 
 

4.1. БИЉНИ СВЕТ 
 

ростором доминира бујност и бројност биљних врста, чему је допринео 
разноврстан геолошки састав и морфолошки и климатски фактори. Крај је 

испресецан шумама и ливадама. Од шума највише преовладавају букове, храстове и 
нешто мање четинарске шуме, а као пратеће врсте јављаји се цер, бреза, граб, дрен, 
јела, бор, јавор, јасен, леска, брест, дивља трешња, и друге врсте. Ливаде су брдске које 
имају мање бујан биљни покривач, биљке су ситније и ниже. Простор настањује и 
разно дивље воће, а највише су заступљени: леска, јагода, купина, малина, дрењина, 
шипурак, боровница и друге мање значајне врсте. 

Шумски плод који чини веома значајну ставку у привређивању људи овог краја 
је печурка. Она настањује веома велике површине и има је свуда где има шумовитих 
терена. На овом простору расте више врста печурки: вргањ, лисичара, смрчак и друге.   
Плодови шумског воћа користе се за чајеве, слатка, џемове и у свежем стању. Сви 
плодови као и печурке су на тржишту веома скупи и због еколошки чистог простора 
јако су тражени.  

На тржишту све значајније место добија и лековито биље са ових простора. 
Међу значајнијим и највише заступљеним се истичу: маслачак, клека, ђурђевак, липа, 
зова, подбел, боквица, коприва, нана, жалфија, мајчина душица, бели слез, хајдучка 
трава, кантарион и друге.  

Најнижи појас чине речне терасе река са својим притокама где се јове и врбе 
утапају у мала ливадска пространства, воћњаке, њиве, местимично мешане шикарама 
које се постепено утапају у велике шумске комплексе.  

Први листопадни појас почиње храстовим шумама са мешањем граба, леске, 
букве и другог дрвећа. Храстове шуме углавном су више заступљене на присојним 
странама и то до висине око 1.000 m. На супротној осојној страни, углавном су 
заступљени велики комплекси букових шума и до 1.700 m надморске висине.                      

Комплекси четинарских шума налазе се на различитим висинама као засебни од 
600 до преко 1.500 m н.в. У појасу листопадних, мешовитих и четинарских шума, 
најчешће се истиче појас ливада. Настао је крчењем шума, најчешће на нижим 
висинама. 

 
4.2. ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 
огат биљни свет прати и веома богат и разноврстан животињски свет.  У 
блиској прошлости на овим просторима је у великом броју била присутна 

следећа дивљач: мрки медвед, дивокоза, јелен, срна, рис, а данас су се задржале дивља 
свиња, вук, лисица, јазавац, куна белица, куна златица, зец, дивља мачка, веверица и 
друге. Међу птицама истичу се: велики тетреб, белоглави суп, соко, јастреб, кобац, 
шумска сова, дивљи голуб, грлица, пољска јеребица, гавран, врана, сврака и друге врсте 
типичне за ове просторе. 

Непосредним и посредним деловањем човека на природу неке од напред 
наведених врста животиња су уништене, неке су доведене на границу опстанка, а неке  
су проређене (Вукоичић Д., 2008).  

Реке су у својим горњим токовима богате  пастрмком (у последње време врши се 
активно порибљавање поточном пастрмком)  у доњим токовима има и осталих врста 
рибе које живе у планинским рекама.Општинска организација спортских риболоваца 

П 

Б 
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„Топлица“ у Куршумлији има 250 чланова, припада Заједници организација 
спортских риболоваца „Јужна Морава II“ са седиштем у Нишу. Организација је 
основана 1947. године и једна је од најстаријих организација спортских риболоваца у 
бившој СФР Југославији. Штавска река, Луковска, Блажевачка и река Косаница целом 
својом дужином су  изузетно погодне за рибњаке, што би, у комбинацији са другим 
природним вредностима, економски опоравило, овај још увек неразвијен крај. 

 
 
 
 

 
 
 
                             Слика 5. Биљни и животињски свет Топличког округа 
                            Извор: www.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikipedia.org/
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5. ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 
 
 

5.1. Процес насељавања Топличког краја 
 

лодно тле, идеална надморска висина, рудно богатство, богатство 
термалних и минералних извора, долинске равнице и брдовито залеђе са 

многобројним могућностима експлоатације, врло рано су привукли праисторијске 
заједнице да на таквим изузетно погодним местима заснују своја станишта што је и 
потврђено археолошким истраживањима. Најстарија неолитска станишта из старијег 
каменог доба (старчевачка култура - средњи неолит) приближно VII-VI миленијум пре 
Христа налазе се у селу Вича (откривено 1909. године), у Доњој Трнави и Доњој 
Бресници. 

У Плочнику је 1927. године откривено значајно насеље које је на основу 
остатака архитектуре и покретног археолошког материјала хронолошки опредељено у 
касни неолит и енеолит (млађе камено и рано бакарно доба) из периода V-IV 
миленијума пре Христа. Локалитет се и данас истражује. 

Мирни развој људских заједница током неолита који је трајао више хиљада 
година, у Јужном Поморављу прекинут је продором носиоца Бубањско-хумске културе, 
динамичних степских сточара из области Понта и јужне Русије, који се појавио и 
стабилизовао у области бугарског и румунског Подунавља. 

Под притиском, староседелачко становништво се помера или сажима са 
новопридошлим елементима и у том мешању настају и прве заједнице Индоевропљана 
на Балкану који се касније, од  XIII века пре.н.е диференцирају као Илири, Трачани, 
Трибали и Дарданци који насељавају и наше пределе. 

Из периода дарданске доминације у Топлици, у селу Доња Топоница откривена 
је и истражена некропола спаљених покојника, сахрањених у урнама са прилозима у 
оружју и накиту. Крајем IV века пре н.е, већина дарданских насеља била је разорена 
што се доводи у везу са победом Филипа и Александра Македонског над Дарданцима 
345. године пре Христа. (Марјановић П., 1999) 

Из периода дарданске доминације у Топлици, у селу Доња Топоница откривена 
је и истражена некропола спаљених покојника, сахрањених у урнама са прилозима у 
оружју и накиту. Крајем IV века пре Христа, већина дарданских насеља била је 
разорена што се доводи у везу са победом Филипа и Александра Македонског над 
Дарданцима 345. године пре Христа. Касније су их покорили Римљани, у тзв. 
Дарданском рату од 75-73. године. У I веку пре Христа Римљани освајају Балканско 
полуострво. У другој половини I века н.е, римска власт се успешно консолидовала на 
читавој територији данашње Србије (провинција Горња Мезија) и ту су биле 
стациониране две римске легије: IV Флавиа и VII Kлаудиа. 

Од I-V века домородачко становништво Топлице изложено је процесу 
романизације (прихватање римске културе, језика и религије). У освојеним областима 
Римљани граде путеве и војна утврђења што ће бити зачетак урбанизације у освојеним 
провинцијама. Изградили су познати војнички пут виа милитарис чија је деоница од 
Ниша према Љешу пролазила Топлицом. 

На тлу Прокупља, римски град Hammeum документован је у траговима 
материјалних остатака римске културе јер је град познат као важна раскрсница на путу 

П 
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Naissus - Lissus (Ниш-Љеш у Албанији). Римски трагови нађени су, такође, на брду 
Хисару и код Латинске цркве. 

Словени у V и VI веку прелазе Дунав и насељавају територију Византијског 
царства. Они су дали име реци на основу топлих извора који се у њу уливају. Током IX, 
X и XI века Толица је насељена српским живљем али под влашћу Византије. Прокупље 
се, можда, тада звало Топлица. Много касније, путописци који су прошли кроз град, 
називају га Doplitz-град на Топлици, или Tоpplitz, што је у исто време назив града, реке 
и области. 

У XII веку Топлица је у саставу државе моћног самодршца Стефана Немање. 
Прва Немањина престоница и двор налазили су се у близини Куршумлије. Ту су и 
његове прве задужбине, манастири Св. Николе и Св. Богородице. После битке на 
Морави 1190. године и победе византијског цара Исака Анђела, поражени Стефан 
Немања, после пустошења Топлице, двор премешта у Рас а Топлица као погранична 
област према Византији губи свој ранији значај.  

У време Св.Саве и добијања аутокефалности српске цркве 1219. године, 
Топличка епископија бива обновљена.  

Српски краљ Стефан Дечански ратовао је са Бугарима и победио их на пољу 
Добрич у близини Прокупља. 

Историја је, забележила да је 1386. године кнез Лазар нанео тежак пораз 
Турцима код Плочника. Ниједан догађај у српској историји није оставио тако дубок 
траг и трајан утисак као Косовска битка из 1389. године. Историјска наука ни до данас 
није расветлила појединости у вези ове битке. У народном предању срећемо Југ 
Богдана и његових девет синова као господаре Прокупља, Милана Топлицу као 
господара Средње Топлице а Ивана Косанчића као господара Горње Топлице и 
Косанице. И данас постоје куле у Топлици. Југ Боганова кула у Прокупљу, кула 
Милана Топлице у Вичи и кула Косанчић Ивана у селу Иван Кула. 

Народна традиција везала је име Југ-Богдана за град Прокупље. Латинска црква 
позната је и као Југ-Богданова црква, Хисар је град Југ-Богданов, кула поред Топлице 
зове се Југ-Богданова а ту је и село Југ-Богдановац. Властелин Југа могао би бити иста 
личност са Југ-Богданом који се спомиње међу 24 «добра човека» који су учествовали у 
изради Закона о рудницима, а за које се у предговору деспота Стефана Лазаревића каже 
да нису били из Новог Брда. 

После Косовског боја Топлицом влада кнегиња Милица, односно њен син 
Стефан (1389 - 1427) под врховним турским суверенитетом. Из овог периода значајно 
је и то што ће кнегиња Милица први пут поменути данашњи назив града као град Св. 
Прокопија 1395. године у повељи упућеној светогорском манастиру Св. Пантелејмону. 
Отуда и град је добио назив по свецу Св. Прокопију чије су мошти из Ниша 1386. 
године пренете у цркву испод брда Хисар.  

После смрти деспота Стефана 1427. године на српски престо долази Ђурађ 
Бранковић (1427-1456). Господар Прокупља у то време је он. Када су 1439. године 
Турци загосподарили Деспотовином и Топлица ће се наћи под Турцима. Заједничким 
снагама, војске Ђурђа Бранковића и угарског војсковође Јанка Хуњадија ослободиле су 
Прокупље 1444. године. Исте године одржан је Сегедински мир из кога сазнајемо да је 
Прокупље поново враћено Србима, али се помиње под турским називом Урћуб ( 
Оркуб). 

После пада већег дела Деспотовине и Прокупље је коначно под Турском влашћу 
од 1454. године ,, у лето узе Мехмед опет Топлицу и пороби Србе ". Прокупље је 423 
године робовало под Турцима. 

О насељу и животу о њему у том периоду сазнајемо из ретких записа путописаца 
и из дубровачких архива. Према тим изворима Прокупље је у 16. и 17. веку било 
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седиште велике дубровачке колоније чији су трговци из Топлице извозили вуну, кожу и 
восак а довозили производе са запада, пре свега из Венеције. У доба процвата 
дубровачке колоније средином 17. века у Прокупљу је живело 60 дубровачких 
трговачких породица, у чијем власништву је било 50 дућана.  

Период постојања дубровачке колоније је време привредног и културног 
процвата Прокупља и околине. 

Ратови између Аустрије и Турске, први, 1683-1689. године и други 1737-1739. 
године довели су до престанка рада дубровачке трговачке колоније у Прокупљу али и 
до низа других промена у Прокупљу.  

Прокупље је у првом Аустро-турском рату значајно стратегијско место.  Познато 
је, да су се и Топличани прикључили великој сеоби Срба под Арсенијем III 
Чарнојевићем (1690.г.) а нарочито у другој сеоби (1737.г.) коју је предводио Арснеије 
IV Шакабента. После те сеобе Топлица је скоро опустела. Турци у ове крајеве 
насељавају Арнауте, а нешто касније и Черкезе (по којима и данас један део Прокупља 
носи назив Черкеска махала). 

На коначно ослобођење од Турака Прокупље ће чекати до 18. децембра 1877. 
године. У Другом Српско-турском рату 1877/78. године јединице Ибарске дивизије под 
командом Стевана Биничког продрле су у Топлицу и на дан Св. Николе ослободиле 
Прокупље. 

Други српско-турски рат донео је коначно ослобођење Топлици после 423 
године робовања под Турцима, али ће Топлица за свој коначни статус стрепети све до 
Берлинског конгреса ( 13. јуна до 13. јула 1878. године ) по чијим одлукама Србија 
добија независност а Топлица је припојена матици Србији. 

После ослобођења од Турака у Топлици долази до етничких промена. Још у току 
рата, а и касније, готово целокупно муслиманско становништво (Турци, Арбанаси и 
Черкези) иселило се из Топлице. У напуштена насеља враћа се српски живаљ који је 
раније напустио своје огњиште. Али Топлицу насељавају и Срби из других крајева и 
Црногорци. Насељавање Топлице је трајало све до почетка 20. века. Српска влада да би 
спречила стихијност у насељавању, донела је неколико закона о насељавању. 

Прокупље је пре балканских ратова било мобилизацијско место Другог 
пешадијског пука «књаз Михајло», овај пук су још звали ,,Топлички " а у Брегалничкој 
бици добиће и назив ,, Гвоздени " . Други пешадијски пук ,, Књаз Михајло " је у оквиру 
своје Моравске дивизије првог позива у Првом балканском рату учествовао у три 
познате битке: Кумановској, у бици за Прилеп и Битољ.  

У Првом и Другом балканском рату од укупно мобилисаних 4865 старешина и 
војника који су 7. октобра 1912. године кренули у рат, из рата се неће вратити 61 
официр (70 %) и 2938 подофицира и војника ( 62 %). 

Године 1914. долази Први светски рат који ће овом граду и читавој Топлици 
донети нечувена зверства окупатора, на хиљаде жртава, али и снажан отпор народа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6. Остаци старог града на брду 
Хисар код Прокупља 
Извор: www.wikipedia.org 
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5.2. Топлица у Првом и Другом светском рату 
 

 Првом светском рату после великих победа на Церу и Колубари, српска 
војска је била принуђена на повлачење преко Албаније. У току повлачења у 

јесен 1915. године један део српске војске прошао је кроз Прокупље, а са њом и један 
део народа из Топлице. Бугарске окупаторске трупе ушле су у Прокупље 2. новембра 
1915. године а аустроугарске већ сутрадан. Настаје тежак период за српско 
становништво јер бугарске власти настоје да насиљем спроведу бугаризацију. Сви 
виђенији људи су интернирани у Бугарску или убијени. Крајем 1916. године издата је 
наредба од Бугара за мобилизацију српског становништва за бугарску војску, што је и 
непосредан повод за избијање устанка на овим просторима. Устанак је започео у 
Куршумлији 26. фебруара 1917. године а 3. марта ослобођено је и Прокупље. Устанак 
се проширио на целу Топлицу и Јабланицу, Пусту Реку, Копаоник, Ибарску долину све 
до Рудника и до Озрена на истоку. На челу устанка су Коста Војиновић, резервни 
поручник и Коста Миловановић Пећанац, капетан српске војске кога је српска врховна 
команда са Солунског фронта авионом послала у Топлицу са циљем да народ припреми 
за устанак « кад за то дође време». Око 13.500 устаника, за месец дана колико је трајао 
устанак, створило је слободну територију у пречнику од 80 км. Центар те слободне 
територије је Прокупље. Да би угушио устанак окупатор је био принуђен да ангажује 
велике војне формације али и да учини нечувена зверства. Здружене окупаторске снаге 
су устанак угушиле али отпор народа није престајао чак и онда када је Коста Војиновић 
децембра 1917. године у једној воденици у селу Гргуру извршио самоубиство. На 
простору захваћеном устанком окупатор је на најсуровије начине ликвидирао преко 20 
000 људи. Топлички устанак је једини устанак у поробљеној Европи у то време.  

Годину дана после овог великог догађаја, након пробоја Солунског фронта 
јединице српске армије су кренуле у ослобођење земље , Прокупље је ослобођено 12. 
октобра 1918. године . У ослобођењу учествују јединице Прве армије војводе Петра 
Бојовића са деловима фрнацуске коњичке бригаде под командом генерала Огиста 
Шарла Транијеа. 

У ослобођеној и новој држави, Прокупље као седиште Топличког округа, вида 
своје ране од последица устанка и ратног разарања али и убрзо обнавља живот: гради 
се железничка пруга (1925. г.), нова пошта (1925.г.), почиње изградња новог водовода 
(1926.г.), ниже пољопривредне школе ( 1927.г.). Залагањем Др Алексе Савића у 
Прокупљу је изграђена болница 1929. године, 1934. изграђен је нови камени мост на 
Топлици, започета је изградња Соколског дома а 9. септембра краљ Александар 
Карађорђевић открива у центру града споменик Топличанима палим у ратовима 1912-
1918. године. Године 1937. Прокупље добија електричну енергију. У новој згради 
почела је да ради Виша домаћинска школа 1939. године, почела је изградња нове 
Гимназије, калдрмисана је главна улица у Прокупљу. 

 
Други светски рат, прекида многе започете послове. Већ 10. априла 1941. године 

у Прокупље улази 11. немачка оклопна дивизија, чији један батаљон окупира 
Куршумлију а један чета Блаце. 

Као и у предходном рату и у овом је окупатор злостављао становништво, један 
део отерао у логоре или интернирао у Немачку. Зверства се нарочито појачавају 
доласком у Топлицу бугарских трупа почетком 1942. године.  

Отпор окупатору отпочео је од првих дана окупације а већ 3. августа 1941. 
године у Ајдановцу је формиран Топлички партизански одред на чијем је челу био 

У 
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Ратко Павловић Ћићко, унук легендарног војводе Пеке Павловића и искусни борац из 
шпанске револуције. Коста Миловановић Пећанац оснива на планини Соколовици 
,,Горски штаб " и четничке јединице. Али ће се, на жалост, он лично убрзо приближити 
окупатору. Партизани су успели да ослободе Прокупље 9. октобра 1941. године и на 
кратко успоставе сарадњу са четницима. Тако је Прокупље једини слободан град на 
југу Србије све до почетка 1942. године, када са доласком Бугара настаје тежак период 
за партизански покрет али и за становништво у целини. После снажних савезничких 
бомбардовања крајем лета 1944. године јединице НОВЈ ушле су у Прокупље 3. 
септембра 1944. године .  

У Другом светском рату Топлица је имала огромне људске жртве и материјалну 
штету.  

После Другог светског рата долази до обнове града. Од места у коме су некада 
доминирали пољопривреда, занаство и трговина, Прокупље је сваким даном постајало 
индустријски град. Индустрија је нагло почела да се развија 60-тих година а као 
последица тога настало је напуштање села и нагло запостављање пољопривредне 
производње.  

И у другој половини XX века Прокупље је привредно и културно средиште 
Топлице.  

У току НАТО агресије Прокупље (касарна Ратко Павловић Ћићко) је међу 
првима бомбардовано 24. марта 1999. године. 
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5.3. БРОЈ СТАНОВНИКА 
 

5.3.1. ПРОМЕНЕ БРОЈА СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ 
ОКРУГА ПО ПОПИСИМА ОД 1961. ДО 2011. ГОДИНЕ 

 
 

 
''Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном 

простору и који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја 
становника означава се као укупно кретање становништва'' (Кицошев С. и Голубовић 
П. 2004 ).  

Промене у укупном становништву сложене су и условљене многобројнм 
факторима. Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем 
природног кретања становништва (наталитета и морталитета) и под утицајем миграција 
(имиграција и емиграција). Кретање укупног становништва по општинама Топличког 
округа може се анализирати на основу шест пописа извршених после Другог светског 
рата и то: 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011. год. 

Јак утицај на бројно кретање становника и домаћинства, на простору Топличког 
округа имали су историјски догађаји. После ослобођења од Турака, извршен је први 
попис становништва у новоослобођеним крајевима. Тада је на територији Топличког 
округа живело око 17000 Срба. Када је Топлички округ после ослобођења остао пуст, 
настаје његово организовано насељавање и повећање броја становника. Овакав пораст 
броја становника последица је великих имиграција становника из Црне Горе, околине 
Ужица, Расине, Поморавља, Власине и других крајева Србије. 
 
Табела 1. Кретање броја становника у општинама Топличког округа од 1961-2011. год. 
Општина 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Блаце 22.099 19.331 17.338 15.709 14.303 11754 

Житорађа 22.071 21.224 20.710 19.545 18.803 16.368 

Куршумлија 36.896 31.672 27.629 23.590 21.897 19.213 

Прокупље 60.075 57.315 56.256 52.969 50.205 44.419 

Извор: (Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, књига 9, Републички 
завод за статистику, Београд, 2004. година) 
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Број становника општине Куршумлија 
 

 
општини Куршумлија живи укупно 19.213 становника, од тога 13.306 
становника чини градско, а 5907 остало становништво. У наредној табели 

приказане су промене броја становника по пописима од 1961. до 2011. године.  
 

 
 
Табела  2. Број становника у селима општине Куршумлија 1961-2011. године 
 

Број становника у селима општине Куршумлија по пописима 

Година 
пописа 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Куршумлија       
Бабица 394 317 203 138 90 61 
Баћоглава 439 413 460 319 263 226 
Барлово 265 175 163 129 166 151 
Бело Поље 393 289 225 150 151 95 
Богујевац 248 195 151 119 84 81 
Дабиновац 404 247 151 77 64 54 
Данковиће 682 540 345 265 232 182 
Дединац 552 394 304 161 124 85 
Дегрмен 302 255 172 120 88 96 
Дешишка 194 133 95 53 42 24 
Добри До 709 432 271 170 109 64 
Доња 
Микуљана 

185 145 103 87 83 89 

Доња Точана 753 475 308 203 122 54 
Дубрава 249 137 97 58 45 30 
Ђаке 525 368 223 112 83 48 
Горња 
Микуљана 

270 181 168 140 117 110 

Горње Точане 110 57 36 30 18 13 
Грабовница       
Игриште 460 279 160 90 42 24 
Иван кула 340 205 118 85 39 35 
Кастрат 583 366 475 285 267 229 
Коњува 787 551 355 226 169 111 
Космача 783 509 262 160 108 65 
Крток 409 297 155 73 39 40 
Крчмаре 599 414 343 218 150 102 
Купиново 285 211 114 84 67 45 
Куршумлијска 
бања 

457 333 198 185 151 108 

Кутлово 247 147 81 37 37 17 
Луково 680 621 395 320 366 275 

У 
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Љуша 740 471 345 158 109 103 
Љутова 220 177 92 53 37 28 
Мачја стена 283 211 136 65 29 8 
Мачковац 594 587 554 394 298 275 
Магово 103 65 43 29 24 17 
Мала 
Косаница 

431 284 233 190 130 99 

Маричиће 182 129 109 72 54 53 
Матарова 252 194 172 118 83 59 
Механе 446 296 143 58 54 34 
Мердаре 460 370 318 222 139 157 
Мерћез 174 85 52 33 26 17 
Мирница 552 385 207 101 60 31 
Мрче 266 236 167 117 93 75 
Невада 149 123 83 39 30 22 
Ново село 265 206 160 127 75 61 
Орловац 197 152 72 45 17 10 
Парада 159 131 47 28 16 5 
Пачараћа 248 179 132 78 41 40 
Пељачтица 173 147 90 59 35 21 
Пепељевац 357 326 318 239 15 15 
Перуника 310 185 139 90 64 33 
Пљаково 239 171 148 81 78 58 
Преветица 152 130 70 71 21 12 
Прекорађе 148 102 69 31 22 9 
Пролом 225 180 200 92 111 131 
Равни Шорт 418 264 184 103 51 33 
Растелица 76 45 33 13 - 3 
Рача 1122 771 553 309 243 195 
Рударе 719 474 367 310 246 190 
Сагоњево 586 458 264 176 118 103 
Самоково 254 194 162 93 61 58 
Свињиште 323 214 117 64 41 30 
Секирача 178 127 83 52 29 23 
Селиште 145 90 58 42 29 23 
Селова 428 338 208 133 180 74 
Сеоце 474 468 356 181 115 48 
Спанце 474 468 356 181 115 48 
Тачевац 171 76 33 21 - - 
Тијовац 220 167 142 96 77 73 
Тмава 875 674 403 293 199 132 
Требиње 418 318 214 105 74 43 
Трећак 245 213 156 110 62 48 
Трмка 230 178 104 59 36 25 
Трн 112 61 44 26 30 4 
Трпеза 455 250 120 75 33 27 
Шатра 455 26 120 75 33 27 
Штава 464 468 320 208 176 92 



Становништво као фактор развоја туризма у селима Топличког округа 
 

27 
 

Жалица 120 73 38 19 12 5 
Жегрова 288 186 118 79 49 31 
Жуч 484 362 248 205 172 170 
Загрђе 129 98 52 322 19 18 
Зебица 257 181 82 64 35 24 
Васиљевац 264 189 115 29 18 6 
Велико 
Пупавце 

456 296 153 81 79 53 

Висока 620 421 303 226 158 103 
Влахиња 498 327 194 121 88 27 
Врело 243 157 114 58 40 32 
Вршевац 421 309 232 118 82 53 
Вукојевац 191 99 6 - - - 
Извор: РЗС       
       
 
У табели 2. приказано је кретање броја становника у селима општине Куршумлија у 
пописном периоду од 1961. до 2011. године. У наведеном периоду приметан је осетан 
пад броја становника у овом региону, пре свега као последица миграција становништва 
на релацији село-град, посебно са преласком са пољопривредне на индустријску 
производњу. Највеће опадање забележено је између 1971. и 1981. године. У овом 
периоду број становника је опао за 69, 9 % и између 1981. и 1991. године за 64,5 %. 
Благи пораст броја становника запажа се једино у селу Пролом, познатом по својим 
лековитим изворима. Смештено је на обронцима планине Радан. После Првог светског 
рата почиње озбиљније коришћење топлих извора. Пролом и особине лековитих вода 
се помињу у новинама 1940. године када се наводи бројка од око 2000 посетилаца 
годишње. Од 1956. године број гостију се знатно повећава, а од 1961. године 
организацију прихвата и лечења гостију преузима Планинка из Куршумлије. Хотел 
Радан подигнут је 1968. године и имао је 28 лежаја. Пораст броја становника може се 
објаснити развијањем туристичке делатности и отварањем могућности за развој 
осталих делатности проналаском топлих извора у овом крају.  
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
График 1. Промене броја становника општине 
Куршумлија током 20. века  

 
 
 
 
 
 
 

https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sh.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Слика 7. Административна подела                 
општине Куршумлија 
 

 
 

Број становника општине Прокупље по пописима од 1961. до 2011. 
 

 општини Прокупље живи 44.419 становника, од тога 27.333 становника чини 
градско, а 17.086 остало становништво. 

 
 
Табела 3.  Број становника у селима општине Прокупље  1961-2011. године 
 

Кретање броја становника у селима општине Прокупље по пописима 
Година 
пописа 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Арбанашка  458 300 166 105 51 29 
Бабин Поток 623 645 655 686 674 618 
Баботинац 445 407 430 332 270 242 
Бајчинце 662 556 461 355 258 191 
Балиновац 529 475 413 267 217 167 
Балчак 160 133 60 19 26 22 
Баце 735 630 509 376 284 228 
Бела Вода 205 176 252 232 207 259 
Бели Камен 111 83 70 21 27 22 
Белогош 295 226 166 110 88 64 
Белољин 1070 826 769 657 596 485 
Бериље 561 656 734 788 730 738 
Богујевац 143 105 36 23 26 16 
Бреговина 329 229 104 101 70 33 
Бресник 136 91 56 34 18 9 

У 
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Бресничић 650 576 467 337 261 237 
Бублица 891 555 424 276 202 139 
Букулорам 79 41 25 15 12 4 
Булатовац 372 251 244 190 137 106 
Булинце 190 98 67 25 12 14 
Велика 
Плана 

2004 1596 1279 847 666 506 

Видовача 316 141 85 41 32 24 
Вича 275 188 127 104 81 63 
Власово 572 412 226 137 68 19 
Водице 379 343 289 239 230 168 
Гласовик 688 513 382 242 155 69 
Гојиновац 138 121 87 79 78 68 
Горња 
Бејашица 

309 192 141 65 30 19 

Горња 
Бресница 

368 318 248 201 169 158 

Горња 
Коњуша 

272 198 134 99 66 41 

Горња 
Речица 

431 351 264 210 152 104 

Горња 
Стражара 

969 985 1009 969 768 676 

Горња 
Топоница 

188 141 116 91 60 35 

Горња 
Трнава 

817 628 503 445 429 314 

Горње 
Кординце 

459 412 351 290 224 167 

Горњи 
Статовац 

321 167 103 61 45 21 

Грабовац 119 75 62 34 14 8 
Губетин 517 402 324 235 225 161 
Добротић 179 117 77 61 37 18 
Доња 
Бејашица 

134 69 59 33 14 7 

Доња 
Бресница 

554 472 372 245 219 165 

Доња 
Коњуша 

891 725 619 463 394 246 

Доња Речица 684 562 479 359 305 357 
Доња 
Стражара 

322 315 353 549 722 799 

Доња 
Топоница 

665 539 488 390 352 299 

Доња Трнава 1847 1772 1740 1699 1600 1383 
Доње 
Кординце 

380 346 301 267 226 181 

Доњи 429 263 178 116 74 37 
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Статовац 
Драги Део 322 229 175 101 62 39 
Дреновац 138 133 127 102 161 173 
Ђуровац 84 89 92 99 147 129 
Ђушница 163 130 101 71 59 37 
Житни Поток 1107 902 810 663 592 484 
Здравиње 652 513 383 271 184 101 
Злата 589 417 351 284 205 136 
Јабучево 179 104 41 22 22 10 
Јовине 
Ливаде 

52 42 39 19 11 16 

Југовац 501 362 249 188 146 115 
Калудра 290 215 149 119 103 83 
Клисурица 407 356 339 285 250 202 
Кожнице 472 352 243 130 105 62 
Кончић 581 472 319 241 134 105 
Конџељ 327 268 222 191 180 155 
Костеница 481 407 377 283 289 197 
Крњи град 264 212 154 105 47 19 
Крушевица 351 225 133 95 47 19 
Мађаре 928 716 557 436 363 261 
Мала Плана 914 830 912 875 608 558 
Мачина 259 186 149 103 67 48 
Меровац 676 429 311 252 174 107 
Микуловац 613 618 518 452 385 317 
Миљковица 438 319 192 119 62 34 
Мрљак 197 116 66 39 26 23 
Мрштељ 455 357 271 217 164 119 
Нова 
Божурина 

295 273 235 260 239 227 

Нови 
Ђуровац 

175 107 46 32 13 5 

Ново Село 212 232 235 294 362 390 
Обртинце 141 92 42 15 14  
Пасјача 245 152 94 16 35 27 
Пашинац 283 245 218 167 134 120 
Пестиш 527 554 324 323 449 420 
Перовац 447 398 258 200 168 118 
Пискаље 185 151 97 54 30 26 
Плочник 585 485 326 236 182 120 
Поточић 527 554 324 323 449 420 
Прекадин 447 398 258 200 167 118 
Прекашница 116 92 64 33 23 15 
Прекопуце 559 387 282 195 125 106 
Прокупље 13679 20104 25602 28303 27673 27333 
Ранкова река 155 80 53 37 22 18 
Растовница 209 160 60 105 69 54 
Ргаје 275 168 95 50 26 8 
Рељинац 901 833 764 671 611 532 
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Ресинац 455 384 386 292 224 184 
Селиште 70 44 22 8 16 14 
Смрдан 198 131 121 103 95 63 
Средњи 
Статовац 

245 150 96 61 38 27 

Стари 
Ђуровац 

112 79 49 28 15 8 

Старо село 111 102 65 45 29 22 
Товрљане 639 373 253 153 90 51 
Трнови Лаз 323 211 157 85 62 46 
Туларе 843 649 533 416 331 262 
Ћуковац 447 457 368 341 360 278 
Џигољ 589 527 490 497 276 222 
Шевиш 90 65 55 32 23 15 
Широке 
Њиве 

244 164 136 98 48 73 

Шишмановац 263 203 158 92 95 78 
Извор: РЗС       
 

У табели 3. приказано је кретање броја становника на територији општине 
Прокупље према пописима од 1961. до 2011. године. Запажа се нешто равномернији 
пад броја становника него што је то случај са општином Куршумлија. У свим селима 
запажено је опадање броја становника, осим у самом Прокупљу, седишту истоимене 
општине. И поред присутних потенцијала, туризам је још увек од маргиналног значаја, 
што би се могло побољшати активирањем села Плочник, где се данас налазе остаци 
римских терми. 

 

   
 
График   Кретање становништва у Општини  
Прокупље током 20. века 
 
Извор: https://sr.wikipedia.org/sr 

 
 
Слика  Насеља у општини Блаце 
 

https://sr.wikipedia.org/sr
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Број становника општине Блаце према пописима 1961-2011. године 
 
 

лаце је једна од општина у Топличком округу са седиштем у истоименом 
граду и спада међу неразвијене општине. Према попису 2011. у Блацу живи 

11.754 становника. 
 
Табела 4. Кретање броја становника у селима општине Блаце према пописима 1961-2011. 
године 
 

Број становника у општини Блаце према пописима 1961-2011. године 

Година 
пописа 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Алабана 370 298 273 180 146 93 
Барбатовац 947 691 568 424 356 256 
Блаце 2564 3373 4409 5228 5465 5253 
Брежани 191 151 92 77 61 41 
Више Село 358 315 204 145 117 95 
Врбовац 503 403 290 244 161 151 
Горња 
Драгуша 

475 409 389 361 258 218 

Горња 
Јошаница 

989 830 645 549 329 267 

Горње 
Гргуре 

741 636 516 388 327 225 

Горње 
Сварче 

440 318 224 178 128 87 

Доња 
Драгуша 

289 257 192 166 114 84 

Доња 
Јошаница 

377 290 199 142 98 95 

Доња 
Рашица 

180 180 123 94 98 100 

Доње 
Грагуре 

344 244 211 121 127 97 

Доње 
Сварче 

349 278 202 161 122 85 

Дрешница 332 270 218 125 102 78 
Ђуревац 491 463 413 397 353 322 
Качапор 171 144 94 104 72 59 
Кашевар 626 576 497 418 336 283 
Криваја 437 387 267 220 173 136 
Кутловац 421 351 284 226 180 131 
Лазаревац 345 242 179 159 114 85 
Мала 322 299 243 201 157 146 

Б 
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Драгуша 
Међухана 429 356 302 263 187 158 
Музаће 436 350 287 189 152 89 
Попова 580 455 368 273 224 171 
Пребреза 756 607 511 400 329 230 
Претежана 305 271 203 175 120 93 
Претрешња 517 379 266 217 150 111 
Придворица 437 318 253 201 124 91 
Рашица 438 342 285 244 183 96 
Сибница 899 716 618 549 470 367 
Стубал 505 490 470 467 396 358 
Суваја 210 167 115 87 89 57 
Суви До 956 741 605 505 389 309 
Трбуње 1119 961 855 710 559 499 
Чунгула 1125 887 711 484 419 283 
Чучале 557 398 365 279 233 182 
Џепница 371 312 271 235 231 194 
Шиљомана 197 176 157 123 110 79 
Извор: Републички завод за статистику 
 
У табели 4. приказано је кретање броја становника у општини Блаце према пописима 
1961-2011. години. Анализом статистичких података долазимо до закључка да и у овој 
општини број становника константно опада. Ово је општина која спада у неразвијене 
општине, како у погледу привредног развитка, тако и у погледу развоја туризма. Разлог 
за такво стање може се извести из чињенице да села у округу нису довољно активирана, 
становништво се масовно исељава, а Блаце данас има слабу туристичку понуду која би 
могла да привуче потенцијалне посетиоце. 
 
 
Број становника општине Житорађа по пописима од 1961. до 2011. 
године 
 

пштина Житорађа се састоји од 30 насеља. По процени из 2004. године у 
општини је живело 17887 становника, а просечна старост је 41,72 године. 

По подацима из 2004. природни прираштај је износио -7,5‰, док је у општини била 
запослена 1341 особа. У општини се налази 20 основних школа и једна средња. По 
попису из 2011. године у општини живи 16.272 становника, а број запослених је 1.760. 
 
 
Табела 5.  Број становника у селима општине Житорађа 1961-2011. године 
 

Кретање броја становника општине Житорађа по пописима 
Година 
пописа 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Асановац 218 167 110 102 65 26 
Бадњевац 929 891 864 891 836 736 
Влахово 639 668 627 581 506 488 
Вољчинце 1029 975 959 993 937 830 
Глашинце 430 448 456 464 427 390 

О 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2004
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98
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Горње 
Црнатово 

579 562 528 408 391 316 

Горњи 
Дреновац 

802 718 678 505 420 329 

Грудаш 512 477 387 307 280 223 
Дебели Луг 118 90 75 60 34 25 
Доње 
Црнатово 

709 700 633 554 519 461 

Доњи 
Дреновац 

542 542 578 583 450 363 

Држановац 1035 981 956 1000 947 841 
Дубово 1939 1305 1031 85 608 463 
Ђакус 934 981 958 859 904 811 
Житорађа 2618 2849 3270 3503 3543 3370 
Зладовац 734 87 55 38 20 24 
Извор 413 420 400 415 381 363 
Јасеница 858 935 999 970 989 936 
Каре 212 118 989 88 54 32 
Коњарник 326 266 203 138 104 85 
Луково 1040 1058 1090 1024 960 848 
Нови 
Момчиловац 

326 241 188 132 85 53 

Пејковац 1336 1285 1383 1327 1276 1182 
Подина 842 832 820 830 798 706 
Речица 916 847 910 824 773 800 
Самариновац 728 691 758 785 756 756 
Стара 
Божурна 

599 534 478 403 358 318 

Стари 
Момчиловац 

119 556 445 329 216 122 

Студенац 327 325 251 263 241 223 
Топоница 702 625 522 424 329 269 
Извор: РЗС 
 
 

У табели 4. је приказано кретање броја становника општине Житорађа по 
пописима од 1961. до 2011. године. И овде је присутан тренд опадања броја становника, 
што је могуће узрок недовољне развијености општине и слабе позиционираности на 
туристичкој мапи Србије. Предност општини даје близина Ниша као великог 
транзитног, индустријског центра коме гравитира општина. Општина је кренула са 
израдом пројектне документације за изградњу „Етно села са ловачким домом“. 
Предлози су: излетиште Главичица на брду изнад Житорађе, удаљено 3 km од 
Житорађе, ловни резерват у с. Зладовац на удаљености 11 km од Житорађе и викенд 
насеље Дебели Луг на 5,5 km од Житорађе. Последњих година подручје општине је 
веома посећено ловцима и љубитељима природе из Италије и Грчке који у све већем 
броју и све дужем временском периоду бораве у Житорађи.  
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
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График 2.Промена броја становника 
општине Житорађа  током 20. века 
Извор: https://sr.wikipedia.org/sr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После Другог светског рата по попису становништва у Топличком округу било 
је 141.502 становника. По попису из 1953. године тај број се увећао за 5,5%. У односу 
на 1953. број становника 2011. године смањио се за 39,3%. Ако се упореди са бројем 
становника градова у округу (Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа) из 2011. 
године у којима је било 48.655 становника, подаци показују да се у периоду од 58 
година са ових простора иселили читави градови. Процес депопулације у овом периоду 
није био уједначен у свим међупописним периодима. Од 1953. до 1961. године, број 
становника је умањен за 5,4%, од 1961. до 1971. за 8,2%, од 1971. до 1981. 5,9%, од 
1981. до 1991. године за 8,3%, од 1991. до 2002. за 5,9%, а од 2002. до 2011. за 13,9% 
Насеља у Топличком округу су разбијеног типа, полуразбијеног и збијеног типа. 
Највећи број насеља припада разбијеном типу. То су насеља која припадају брдском и 
планинском типу (нископланинска и средњопланинска). Највећи број оваквих насеља 
се налази на простору општине Куршумлија (у подножју планине Копаоник) и општине 
Прокупље (на Видојевици и Пасјачи). Насеља на простору општине Блаце у брдским 
пределима су разбијеног типа, а она у нижим пределима су збијеног и полуразбијеног 
типа, као и она насеља у долини реке Топлице на простору општине Прокупље и 
Житорађа (Стаменковић, С., Бачевић, М., 1992). 

 
 

Слика 8. Насеља у општини 
Житорађа 
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 Карта 1. Индекс раста броја становника 1948-2011. у Топличком округу     
                   
Р = 1 : 1500000 
 
 

Процес редистрибуције становништва у Топличком округу резултирао је 
повећањем урбаног и наглим падом руралног становништва. Године 1948. у градским 
насељима Топличког округа је живело 10,9%, тај број се стално увећавао, тако да је 
2011. градско становништво у укупном становништву округа чинило 53,7%. Смањење 
природног прираштаја и емиграција главна су последица смањења броја становника у 
сеоским насељима. 

 
Процес емиграције захватио је већи број брдско-планинских насеља 1961. 

године, када због лоших услова живота радно способно становништво креће према 
градским центрима у потрази за послом. Лоши услови живота огледали су се у лошој 
саобраћајној повезаности и  изолованости од осталог света, као и непостојање 
електричне и водоводне мреже, непостојање школе, здравствене амбуланте, поште, 
продавнице и других потреба за живот (Вукоичић, Д.,  Пунишић, М., Николић, М., 
2012).   
 
 
Табела 6.  Учешће градског у укупном становништву Топличког округа 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
10,9 11,6 15,8 25,9 35,9 44,3 49,2 53,7 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002, упоредни преглед, 
 
 

Према резултатима пописа становништва у периоду од 1961-2011. године 
Топлички округ континуирано смањује број становника. Од 1961-2011. године број 
становника се смањио са 141.141 на 91.754, тј. за 35%. Исти тренд запажа се и у 
сеоским насељима, где је од 1961. до 2011. укупан број становника смањен  са 121.050 
на 45.862 становника. 

Према резултатима пописа из 1971. године, у сеоским насељима Топличког 
округа  живело је 22.503  становника мање него 1961. године. У наредних 10 година, до 
1981. године број сеоског становништва је смањен за 17.373, тј. за 17,6 %, а у периоду 
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од 1981 до 1991. године, за 15.602 или 19,2%. Наредних 20 година број становника 
наставља интензивно опадање, тако да је у периоду 1991-2002. године износио је 10.425 
или 15,9%, а у последњем међупописном периоду смањење броја сеоског становништва 
износило је 9.285 или 16,8%. У селима Топличког  округа је 1961. године живело 85,8% 
укупног становништва округа, док је 2011. године тај  проценат износио 50 %. 

 
 
 

   
Графикон 3. Промене броја сеоског становништва Топличког округа 
 
 
Табела 7.  Подела броја становника Топличког округа на градска и остала по пописима 1961-
2011. 

 
Године пописа 

 
1961. 

 
1971. 

 
1981. 

 
1991. 

 
2002. 

 
2011. 

 
Топлички регион 

 
141.141 

 
129.542 

 
121.933 

 
111.813 

 
10.2075 

 
91.754 

 
Градска 

 
20.091 

 
30.995 

 
40.759 

 
46.241 

 
46.928 

 
45.892 

 
Остала 

 
121.050 

 
98.547 

 
81.174 

 
65.572 

 
55.147 

 
45.862 

Извор: РЗС, Упоредни преглед броја становника, Београд  
 

 
У периоду од 58 година са простора општине Куршумлија и Блаце иселило се 

више од 50% становништва у односу на попис становништва из 1953. године. Највећи 
пад становништва у општинама забележен је у периоду од 2011./2002. године, када је 
највећи број индустријских објеката због неуспешне приватизације затворено, радници 
су остали без посла, а резултат тога је масовно исељавање читавих породица у веће 
индустријске и градске центре Србије (Вукоичић, Д., Пунишић, М., Николић, М., 2012). 

 
Међу општинама Топличког округа највећи проценат градског становништва 

има Куршумлија, а најмањи општина Житорађа. Највећи пораст градског становништва 
је био у периоду од 1961. до 1981. године, када су се отварала индустријска предузећа 
која су утицала на промену структуре активног становништва, односно на прилив 
младе радне снаге са села. Миграцијом становништва из сеоских насеља према 
градском центру, нарочито у пограничним сеоским насељима према Космету 
забележена је потпуна депопулација. Житорађа је за разлику од остале три општине у 
Топличком округу имала благи и постепени раст градског становништва, а на то је 

Топли.регион

Остала
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утицало опредељење становништва да се баве пољопривредом и да шире своја 
домаћинства у сеоским насељима.  
 
Табела 8. Број становника у Топличком округу према пописима 1961-2011. године 
 
Године 
пописа 

1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.  

Топличка 
област 

141141 129542 121933 111813 102075 91754  

Градска 20091 30995 40759 46241 46928 45892  
Остала 121050 98547 81174 65572 55147 45862  
Блаце 22099 19331 17338 15709 13759 11754  
Градска 2564 3373 4409 5228 5465 5253  
Остала 19535 15958 12929 10481 8294 6501  
Житорађа 22071 21224 20710 19545 18207 16368  
Остала 22071 21224 20710 19545 18207 16368  
Куршумлија 36896 31672 27629 23590 21608 19213  
Градска 3848 7518 10748 12710 13790 13306  
Остала 33048 24154 16881 10880 7818 5907  
Прокупље 60075 57315 56256 52969 48501 44419  
Градска 13679 20104 25602 28303 27673 27333  
Остала 46396 37211 30654 24666 20828 17086  
Извор: Републички завод за статистику 
 

Смањење броја становника резултат је и компоненти смањивања природног 
прираштаја и негативног миграционог салда. Неразвијеност, нестабилна политичка 
ситуација (дуж административне линије раздвајања са покрајином Косова и Метохије), 
недостатак посла, неразвијеност мреже школа, утицало је на исељавање радно 
способног, млађег, фертилног становништва из Топличког округа. 
          По подацима из 2004. године на простору општине Куршумлија и Житорађа 
природни прираштај је био – 7,5 промила, у Блацу – 6,2 промила, а по подацима из 
2003. године у Прокупљу природни прираштај је био – 2,0 промила (Вукоичић, Д., 
2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 2. Просторни размештај 
становништва Топлице 
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5.4. ПОЛНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 

5.4.1. ПРОМЕНЕ ПОЛНЕ СТРУКТУРЕ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА 
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА ПО ПОПИСИМА ОД 1961-2011. ГОДИНЕ 

 
 

олна структура становништва у највећој мери зависи од полне структуре 
живорођене деце, миграционих кретања, смртности становништва према 

полу, ратова, структуре привредне делатности. (Крстић В.,  
Полна структура становништва представља квантитативни процентуални однос 

између мушког и женског становништва у укупној популацији. Сходно томе, она је 
једна од најпроучаванијих и најзначајнијих структура становништва, с обзиром да се 
многе демографске карактеристике становништва анализирају истовремено према полу. 

''Основни фактори који утичу на полну структуру становништва су: наталитет, 
морталитет, полна селективност миграција, специфични спољни утицаји који 
селективно делују на полове (рат, услови рада) и психолошки разлози (у патријахалним 
срединама већи значај се даје мушкој деци него женској)'' (Кицошев С., Голубовић П. 
2004.).  

Код нас се у просеку рађа 106 до 107 мушке, на 100 женске деце. Међутим, 
однос полова са старошћу се мења под утицајем различите смртности, под утицајем 
миграционих кретања и специфичних спољних услова, као што су ратови. 

Промене у полној структури становништва анализирају се на основу 
процентуалног учешћа мушког и женског становништва у укупној популацији. У 
демографским истраживањима користе се коефицијенти маскулинитета и фертилитета. 

У 1961.г. од 141.141 становника Топличког краја већину представља женско 
74.509 (52.79%). Овакав однос полне структуре је последица веома јаких  емиграција 
мушког становништва из Топлице, посебно са села. Женско становништво се мање 
исељавало у односу на мушко до 1971.г. и то је због тога што је било у огромној већини 
неписмено, патријархалног схватања о запосленој жени и друго.  

Према попису из 1971. године,  и на нивоу округа  и у осталим насељима у 
укупном броју становника, доминатно је било женско становништво. Мушко 
становништво је чинило већину у  групама младог и  старог становништва, док је међу 
средовечним становништвом већинско било женско становништво и у округу и код 
осталих насеља.  

У 1991.г. од 111.813 становника, на мушко долази (49.66%), а учешће женског 
становништва (50.34%). Из стопе маскулинитета 1991.г. закључујемо да се повећава 
број мушких на 1000 жена од 894,43 на 986,52 и да ће се такав тренд наставити, под 
условом да се у Топлици задрже постојеће друштвено-економске прилике и кретања 
која овај процес подстичу. Већи број женског становништва у односу на мушко 
примећује се и у селима. 

 Једино је за сада вишак мушког становништва у селима која гравитирају 
Пасјачи. Девојке ових насеља одлазе у равничарка места Топлице и других крајева, где 
су бољи услови за живот, ради удаје. 
 
 
 

П 
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У следећим табелама приказано је кретање броја становника према полу у пописима 
1961, 1971, 1991, 2002 и 2011. године. 
 
Табела 9. Подела становништва по полу у општинама Топличког округа 1961. 1971. и 
1991.године. 

Година  
Пописа 

1961. 1971. 1991. 

Пол с м ж с м ж с м ж 
Прокупље 49988 23893 26095 57345 27716 29629 52969 26115 26854 
Градска / / / / / / 28303 13850 14453 
Остала / / / / / / 24666 12265 12401 
Куршумлија 36896 17302 19394 31672 15324 16348 1569 746 823 
Градска / / / / / / 772 300 392 
Остала / / / / / / 794 366 431 

Блаце 22099 10276 11823 19331 9280 10051 1176 568 608 

Градска / / / / / / 321 168 153 
Остала / / / / / / 855 400 455 
Житорађа 22071 10638 11433 21224 10505 10719 1509 783 726 

Градска / / / / / /    
Остала / / / / / / 1509 783 726 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 
 
Табела 10.   Подела становништва по полу у општинама Топличког округа по пописима2002. и 
2011. године 
 
Година 
Пописа 

2002. 2011. 

Пол с м ж с м ж 
Прокупље 48501 23986 24512 44419 22056 22363 
Градска 27673 13548 14125 27333 13442 13891 
Остала 20828 10441 10387 17086 8614 8472 
Куршумлија 21608 10938 10670 19213 9862 9351 
Градска 13790 6927 6863 13306 6747 6559 
Остала 7818 4011 3807 5907 3115 2792 
Блаце 13759 6816 6943 11754 5857 5897 
Градска 5465 2684 2781 5253 2575 2678 
Остала 8294 4132 4162 6501 3282 3219 
Житорађа 18207 9235 8972 16368 8356 8012 
Градска       
Остала 18207 9235 8972 16368 8356 8012 
Извор: Републички завод за статистику 
 

Пописом 2011. године запажа се другачији тренд у укупном броју становника, 
јер је сада мушко становништво бројније. Од укупно 91.754 становника 46.131 чине 
мушкарци, док је жена 45.623. Осим у укупном броју, мушко становништво преузима 
примат међу младим и средовечним становништвом, док су жене бројније само код 
старог становништва. Оваква полна структура је уочена и на нивоу округа и на нивоу 
осталих насеља. 
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График 4. Полна структура у Топличком 
округу 2011. године 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
Може се рећи да полна структура становништва нема велики утицај на развој туризма, 
не само у овом подручју, већ и на целокупној територији Србије. 
Како би се у наредном периоду побољшала ситуација у Топличком округу у погледу 
развоја туризма, побољшања животног стандарда становништва свакако треба 
искористити овакво стање у распореду полова.  
 
 
 
 

5.5. СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 

5.5.1. ПРОМЕНЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА 
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА ПО ПОПИСИМА ОД 1961-2011. ГОДИНЕ 

 
Старосна структура. 
 

таросна структура становништва једна је од најзначајнијих демографских 
структура, па представља битан показатељ оствареног развоја становништва 

на неком простору.  
Анализа старосне структуре је основа за сва друга демографска истраживања.  
Формирање старосне структуре становништва под директним је утицајем 

природног кретања. Сходно томе, најважнији узрок промена у старосној структури 
становништва у савременим условима живота је опадање наталитета, што директно 
утиче на смањење удела младог становништва у укупној популацији а истовремено 
доводи до демографског процеса старења. Такође, на промене у старосној структури 
становништва, утичу и миграције и ратови.  

Деловање миграција на формирање старосне структуре је двојако: процес 
старења становништва је убрзан и динамичан у насељима са израженом емиграцијом, 
док је процес подмлађивања становништва изражен у имиграционим подручјима. Како 
ратови утичу на све компоненте кретања становништва, одражавају се и на старосну 
структуру одређеног простора.  

 

С 

Топлички округ по 
попису 2011. године

Мушко

Женско
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''На основу досадашњих демографских истраживања дошло се до закључка да 
постоје различити типови старосне структуре:“ 

 
 прогресивни- са високим уделом младог становништва (0-14) и ниским уделом 

становништва старијег од 50 година, 
 стационарни- са умереним уделом ових старосних група и 
 регресивни- са ниским уделом младог становништва и високим уделом 

становништва старијег од 50 година''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004) 
 
 
Промене старосне структуре у општинама Топличког округа  

 
а простору Топличког округа у другој половини XX века одиграле су се 
значајне промене у природном и механичком кретању становништва што се 

одразило на старосну структуру становништва Округа у целини. Ове промене су 
углавном имале негативне тенденције, па су самим тим и утицале на погоршање 
старосне структуре становништва. 

У врсмену од 1961.-1991.г. у Топличком крају, због смањене стопе прирордног 
прираштаја и интснзивних емиграција становништва до 35 година старости, дошло је 
до знатног смањења младих у односу на укупно становништво.  

У 1961.г. учешће прве, најмлађе групе је до 40.59%, док је у 1991.г. износило 
25.11%. И код друге старосне групе 20- 39 у истом посматраном периоду дошло је до 
смањења од 31.27% на 25.38%. Међутим, код треће групе 40 -59 повећава се удео 
становништва од 19.32% на 27.27% и највећи скок бележи четврта, најстарија група од 
8.8% у 1961.г. на 22.24% у 1991.г. Удео млађег становништва се смањује, а 
становништва старијег од 60 година повећава.  

Учсшће младих до 19, према попису од 1991.г. у Топличком крају према 
појединим општинама, најповољније је у Куршумлији 26.06% и Прокупљу 26.02%, а 
затим Житорађи 24.18% и најнеповољније је у Општини Блаце са 23.31%. У другој 
групи 20 до 39, где је просек за Топлички крај 25.38% у повољнијој ситуацији су 
Куршумлија 26.17% и Прокупље 26.06%, у односу на Блаце са 23.31% и Житорађи 
24.15%. 
 
Табела 11. Становништво Топличког округа по великим старосним групама 2011. године 
 
Општина Укупан број 

становника 
Становништво према старости 

0-19 20-39 40-59 60 и више 
Број % Број % Број % Број % 

Топлички 
округ 

91.754 19.050 20,8 21.774 23,8 25.574 27,7 25.556 27,9 

Блаце 11.754 3493 21,34 3.834 20,9 3.286 28,0 3.930 33,46 
Житорађа 16.368 3493 21,34 3.834 23,42 4209 26,44 4.832 29,52 
Куршумлија 19.213 3.982 20,73 4.553 23,7 5.564 29,0 5.114 26,6 
Прокупље 44.419 9.495 21,37 10.931 24,6 12.315 27,73 11.678 26,3 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Републички 
завод за статистику, Београд, 2012 

 
 
Посматрано на нивоу Округа у периоду од 1961. до 2011. год. запажа се 

константно опадање удела младог становништва у укупној популацији и то са 40,6% 
(1961. год.) на 20,8% 2011. год. Удео старог становништва се повећао са 8,8% на 

Н 
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почетку посматраног периода, на 27,9% 2011. године. Посматрано по општинама 
уочава се смањење удела младог и повећање удела старог становништва у укупној 
популацији. Изразито негативна тендеција старења становништва и поремећаја 
старосне структуре уочена је на територији општине Блаце, где је удео младог 
становништва у укупном становништву, према попису из 2011. год. 17,7%, а удео 
старог 33,46%. Учешће млађег становништва у осталим општинама Округа је нешто 
веће, док удео старијег становништва не прелази 30%. 
 
Табела 12. Старосна структура становиштва Топличког округа по општинама према 
попису 2011. године 
 
 

 
 

Старосна структура становништва Топличког округа према 
попису 2011. године 

 Укупан број 
становника 

 
0-19 

 
20-59 

 
60 и више 

Године старости  
Прокупље 44419 9495 23246 11678 
Градска  27333 6358 15436 5539 
Остала 17086 3137 7810 6139 
Куршумлија 19213 3982 10117 9096 
Градска 13306 3202 7504 8458 
Остала 5907 1021 2613 2273 
Блаце 11754 2080 7444 2230 
Градска 5253 1200 4450 803 
Остала 6501 880 4270 2231 
Житорађа 16368 3493 8043 4832 
Градска     
Остала 16368 3493 8043 4832 
Извор: Републички завод за статистику 
 

Уочава се интензитет старења становништва Топличког краја, нарочито у 
Општини Блаце, где је индекс старења изразито висок и износи 1.25. Старосна 
структура становништва Топличког краја приказана графиконом за 1961 и 1991.г. је  
необичног изгледа. Због одсељавања и смањења природног прираштаја, пирамида је 
1991,г, добила неправилан облик, тако да као геометријско тело изгледа да је наопако 
постављена. Уместо да у првој  групи младих 0 Р 19 има највише, имамо ситуацију да је 
сада пирамида при врху постала шира, због повећаног учешћа Р 60 и више година, што 
је  забрињавајуће и трагедија за друштво и један крај, који постенено остаје без 
становништва. 

Села Топлице, тако рећи, постепено умиру, јер је у већем броју села изражена 
биолошка депоиулација, а у једном делу на нивоу ојбезбеђења просте биолошке 
ренродукције. Учешће старих је појачано знатним емиграцијама са села. Ч а к  су 
имиграције присутне и из оних села у којима постоје природни услови за развој 
интензивне иољопривредне производње. 

 
Ако овакву структуру становништва доведемо у везу са развојем туризма, сама 

чињеница да је ово подручје са изразитом стопом старог становништва, поготово у 
селима, говори о слабој могућности да се ова делатност развије на нивоу општине. 
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Туризму је потребна млада радна снага која би иновативним идејама допринела развоју 
туризма и побољшању животног стандарда становништва. 
 

5.6. ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 

5.6.1. ПРОМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ СТРУКТУРЕ СЕОСКОГ 
СТАНОВНИШТВА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА ПО ПОПИСИМА ОД 1961-

2011. ГОДИНЕ 
 

Образовна структура 
 

бразовна структура становништва представља важну карактеристику сваке 
популације која је у директној вези са достигнутим степеном друштвено 

економског развоја. 
 Основна обележја становништва према образовној структури јесу писменост и 

школска спрема. 
 
Писменост 
 

исменост је први степен у процесу образовања становништва и основни 
предуслов његовог даљег образовања.  

Према пописној статистици, под писменим особама се подразумевају особе 
старе 10 и више година, које знају да читају и пишу. 

 У периоду од 1961. до 2011. год. на простору Топличког округа, број 
неписмених се смањио са 32.527 на 3.629 лица. Истовремено је дошло и до смањења 
удела неписмених у укупном становништву са 28,7% 1961. год. на 4,36% 2011. год. 
Један од фактора који су утицали на смањење удела неписмених у укупној популацији 
јесте увођење обавезног осмогодишњег школовања, као и курсеви за описмењавање 
одраслог становништва. 
 
Табела  13.  Подела становништва Топличког округа према школској спреми по попису 2002. 
године 
 
Регион 

 
Укупно 

Без школске 
спреме 

 
Основно 
образовање 

 
Средње  
образовање 

 
Више 
образовање 

 
Високо 
образовање 

 
Непознато 

свега неписмени 
Топлички 

округ 
 

85438 
 

10665 
 

7839 
 

22502 
 

26939 
 

2881 
 

2648 
 

4029 
Градска 37956 2157 1171 9835 16522 2036 2184 2284 
Остала 47482 8508 6668 12667 10417 845 464 1745 
Блаце 11788 1731 1292 2609 3766 429 322 519 

Градска 4434 256 141 966 2061 272 234 275 
Остала 7354 1475 1151 1643 1705 157 88 244 

Житорађа 15212 2316 1890 4151 4166 321 138 311 
Градска / / / / / / / / 
Остала 15212 2316 1890 4151 4166 321 138 311 

Куршумлија 18167 2524 1744 5509 5573 523 559 541 
Градска 11107 777 410 3537 4472 424 503 324 
Остала 7060 1747 1334 1972 1101 99 56 217 

Прокупље 40271 4094 2913 10233 13484 1608 1629 2658 
Градска 22415 1124 620 5332 9989 1340 1447 1685 
Остала 17856 2970 2293 4901 3495 268 182 973 

Извор: Републички завод за статистику, Школска спрема и писменост – подаци по 
општинама, Попис 2002 

О 
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Први резултати о писмености становништва Топлице добијени су после њеног 
ослобођења од Турака 1878.г. Број неписмених износио је више од 90% за сеоско, а за 
варошко становиништво између 70% и 80%.  

Тако је  проценат неписмености за град Прокупље, за 1884.г. износио 72.07% за 
1890.г. 72.04% за 1895.г. 66% и за 1900.г. 62.09%. Разлике у погледу писмеиости, по 
полу биле су веома велике, јер је од укупног броја неписмених на жене припало 70-
80%. 

Пред други светски рат преко 60% становништва Топличког краја није знало да 
чита и пише. У рату су оштећене бројне школе. После другог светског  рата приступило 
се систематском описмењавању и школовању младих генерација. 

 
Ако упоредимо податке из 1961 и 1991.г. уочишсмо да је ироценат неписменог 

становништва у 1961.г. од 28.71% смањен у 1991.г. на 14.78%. И код једног и код 
другог пописа удео женског неписменог становништва је већи од процентуалног 
учешћа мушког. Што се тиче појединих група, према годинама старости, а који се 
односи на неписмени део становништва, највећи проценат неписмених у 1961.г. био је 
у групацији од 35 до 64 година, док према попису од 1991.г. јавља се у групи 65 и више 
година старости.  

Логично је, да је ово последица Другог светског рата, јер за овај део  
становништва није било могуће створити услове школовања и што су непосредно после 
рата школована углавном деца имућнијих родитеља. 

Топлица је емиграционо подручје. Исељеници су млади, писмени и школовани 
људи. Повећан је удео старог неписменог становништва у односу на укупно, а смањује 
се удео младог. У овим разлозима треба тражити узроке и даље високог учешћа 
неписмености у Топлици. 

Охрабрујуће делују подаци из 1991.г. који се односе на побољшање  образовне 
структуре становништва са завршеном средњом, вишом и високом школом. Код 
средњег образовања индекс пораста износи 146.03, вишег 449.05 и високог 554.32. 

 
Посматрано по општинама, проценат неписмених нема већа одступања у односу 

на Округ у целини. Највиши проценат неписмених је забележен на почетку 
посматраног периода и то на територији општине Житорађа (35,1%) и Блаце (30,3%).  

Што се тиче пописа из 2011. год. може се уочити да је стање у многоме 
промењено, односно број неписмених је смањен у свим општинама Округа. У свим 51 
општинама Округа удео неписмених је испод 10%, и креће се од 3,36% на територији 
општине Прокупље до 6,16% на територији општине Житорађа.  

У проучавању писмености неке популације, значајна је и анализа неписмених 
према полу. Анализа показује да је неписменост далеко већа код женског 
становништва. Овакав тренд је уочен како на нивоу Округа, тако и по опшинама. 

 Према попису из 1961. год. на нивоу Топличког округа удео неписмених у 
укупној женској, тј. мушкој популацији износио је 43,8% жена, а мушкараца 11,3%.  

Попис из 2011. године показује да су разлике у писмености између мушког и 
женског становништва остале изражене, али на далеко нижем нивоу. Проценат 
неписмених мушкараца на територији Топличког округа износио је 1,29% са 
максималном вредношћу од 1,81% на територији општине Блаце, што се тиче жена, тај 
проценат на нивоу Округа је знатно већи, 7, 43% где општина Житорађа има највећи 
удео неписмених жена (10,76%). 
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Школска спрема  
 

нализа становништва према школској спреми врши се према завршеној 
школи, тј. достигнутом нивоу образовања. 

 Ова структура се може пратити на основу пописа после Другог светског рата, у 
овом случају на основу података пописа из 1961, 1981. и 2011. године, с том разликом 
што су по методологији пописа из 1961. год. обухваћена лица старија од 10 година, а 
пописима из 1981. и 2011. године лица старија од 15 година.  

 
Укупан удео становништва Топличког округа без школске спреме и са 

незавршеном основном школом 1961. год. износио је 90,6%, а 2011. год. 19,9%.  
На основу података пописа, може се закључити да је у периоду од 1961. до 1981. 

год. дошло до знатног смањења удела ових лица у укупној популацији, па је према 
попису из 1981. год. удео ових лица износио 31,7%.  

У наредном посматраном периоду ова категорија лица и даље опада у укупној 
популацији, и 2011. год. тај удео износи 19,9%. У читавом посматраном периоду се 
повећава број лица са завршеном основном и средњом школом. Према подацима 
пописа из 1961. год. удео лица са завршеном основном школом износи 4,8%, тј. 4,1% са 
завршеном средњом школом. И у наредном пописном периоду забележен је пораст 
броја лица са завршеном основном и средњом школом.  

Према подацима пописа из 1981. год. удео лица са завршеном основном школом 
у укупном становништву износио је 20,9%, а са завршеном средњом школом 16,1%. 
Према подацима последњег пописа удео лица са средњим образовањем достиже 
највишу вредност у посматраном периоду и то 45,10%. Слична тенденција је присутна 
и код лица са вишим и високим образовањем. На почетку посматраног периода, удео 
ових лица износио је 0,5%. У наредном пописном периоду забележен је пораст на 2,9%, 
да би према подацима последњег пописа, удео лица са вишим и високим образовањем у 
укупној популацији износио 10,7%.  

Посматрано по општнама Округа, запажа се да су све општине имале изузетно 
висок проценат лица без школске спреме или са незавршеним основним образовањем. 
Удео ових лица кретао се од 87,6% на територији општине Прокупље до 94,2% на 
територији општине Житорађа. Код категорије становништва са завршеном основном и 
средњом школом, као и са вишим и високим образовањем, присутно је стално повећање 
њиховог удела од 1961. до 2011. год.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 
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Графикон 5.  Писменост у Топличком округу према попису 2002. године 
Извор: Израчунато на основу података Републичког завода за статистику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према подацима пописа из 1961. год. удео лица са завршеном основном и 
средњом школом креће се од 5,6% у општини Житорађа, до 11,6% у општини 
Прокупље. У односу на 1961. год. према последњем попису из 2011. год.запажа се да је 
дошло до значајнијих промена код ових категорија становништва, који се огледају у 
знатном повећању њиховог удела у укупном становништву. Тако се удео ових лица 
према попису из 2011. год. креће од 66,1% у општини Блаце до 71,5% у општини 
Куршумлија. Категорија лица са вишим и високим образовањем 1961. год. највеће 
учешће имала је на територији општине Прокупље 0,8%. Последњи попис је забележио 
повећање удела ове категорије у свим општинама.  

 
Туризам је релативно млада делатност која захтева не само велику мобилност 

људи, већ и повезаност са мноштвом других делатности, што самим тим подразумева 
добро познавање потреба људи, укључивање у модерне токове технологије и протока 
информација. Ове чињенице указују на то да се оваквим пословима може бавити 
претежно млађе становништво које прати савремене трендове. Све комплекснији 
односи међу делатностима указују на то да је образованост у туризму све важнија, а са 
повећавањем сложености, овакав тренд ће се сигурно наставити и у наредном периоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Писменост у Топличком округу према 
попису 2002. године

Неписмено

Основно образовање

Средње образовање

Више образовање

Високо образовање

Непознато
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6. МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

 
 обзиром да је туризам једна од приоритетних и стратешких развојних 
делатности Републике Србије реално је очекивати и адекватну туристичку  

валоризацију Топличког краја. 
Топлички крај са разноврсним природним и новостворсним врсдностима је 

недовољно искоришћеи за развој туризма, у Републици Србији.  
Отуда је разумљиво што Топлички крај полаже велику наду у развоју туризма. 

Од туризма се очекује да ће својим мултипликативним ефектима дати импулс 
развоју овог економски заосталог краја, пружити трајну основу егзистенције 
овдашњем становништву, зауставити миграције и активирати развој 

пољопривреде, приватног предузетништва, трговине и осталих делатности. 
Договорена економија бивше СФР Југославије запостављала је развој недовољно 

развијених подручја, поготово планинских, док је на другој страни форсиран развој 
Јадранског приморја. То је упркос прокламованом приципу солидарности, довело до 
велике неравномерности и диспропорције регионалног туристичког развоја. У оквиру 
Средишњс Копаоничке зоне високопланинских регија, источна страна Копаоника у 
сливу горње Топлице и поред разноврсних природних и новостворених вредности 
неоиравдано заостаје за осталим деловима Копаоника. ( Станојевић М., 2001) 
 
Главни  проблеми  који се могу разматрати када је у питању развој туризма у 
Топличком округу су:  
 

 Узроци туристичке неразвијености Топличког краја; 
 Могућности заустављања миграције становништва и побољшање  

           животног стандарда, као последица туристичког развоја. 
 Укључивање у међународне туристичке токове. 

 
Топлички крај захвата општине Прокупље, Куршумлију, Блаце и Житорађу. 

Повољан географски положај, добра саобраћајна повезаност, планински простор, 
долински и равничарски, са природним спечифичностима чине да Топлички крај има 
квалитете за развој рецептивног туризма а данас заостаје у развоју, не само туризма 
него уопште. 

У истраживању туристичких вредности Топличког краја полази се од 
чињенице да је он задовољавајуће природне разноврсности и завидног богатства 
антропогених туристичких вредности. Има солидну инфраструктуру, известан 
број туристичко - угоститељских објеката и у неким врстама туризма  дугу 
традицију. За  разлику од тога, савремено стање туризма није задовољавајуће. 

 
 
 
 
 

С 
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6.1. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

риродне туристичке вредности (ресурси у туризму) су старије и по облику 
појављивања разноврсније од антропогених. Омогућују задовољење више 

врста туристичких потреба. То значи да су основа развоја више врста туризма 
(рекреативни, купалишни, зимско- спортски, наутички, ловни, планински, бањски). 

Атрактивност туристичког потенцијала Топличког округа са природним 
раритетима (Пролом, Куршумлијска и Луковска бања, Топличка котлина, планина 
Радан, уникатни природни феномен – Ђавоља варош, падине Копаоника и близина 
Националног парка Копаоник, у великом је раскораку са његовом валоризацијом и 
комплетирањем кроз туристичку понуду. Циљеви на којима се заснива оријентација 
даљег развоја туризма треба да буде у склопу развоја подручја Копаоника и кластера 
планине Радан. 

 
 

6.1.1. Геоморфолошке туристичке вредности 
 

Ђавоља варош 
 
 

Споменик природе „Ђавоља Варош“ налази се на југу Србије, 27 km југоисточно 
од Куршумлије, а 89 km југозападно од Ниша. Од Београда је удаљен 288 km. 

Овај природни споменик чине два, у свету ретка, природна феномена: земљане 
фигуре, као специфични облици рељефа који у простору делују врло атрактивно, и два 
извора јако киселе воде са високом минерализацијом. 

Споменик природе “Ђавоља Варош” налази се у атару села Ђаке, југоисточно од 
Куршумлије (30 км). До њега се долази скретањем са пута Ниш-Куршумлија-Приштина 
код Саставака, затим узаним асфалтним путем до села Зебице (5.7 km), па добрим 
асфалтним путем до уласка у заштићено подручје (3 km) и пешице до видиковца (900 
m). До Ђавоље Вароши се може доћи и пешице из Пролом Бање такозваном "Стазом 
здравља", преко Проломске планине, у дужини од 11 km, за два и по сата веома 
напорног хода.  

Овај природни споменик чине два, у свету ретка природна феномена: земљане 
фигуре као специфични облици рељефа, који у простору делују врло атрактивно, и два 
извора јако киселе воде са високом минерализацијом. Атрактивност феномена 
допуњује природни амбијент који око земљаних фигура делује сурово, скоро мистично, 
а у ширем окрузењу живописно и питомо.  

Земљане фигуре („пирамиде”, „главуци” или „куле”) су у долини Жутог потока, 
између Паклене и Ђавоље јаруге. Ђавољу варош чине 202 фигуре, различитог облика и 
димензија, висине од 2 до 15 m, ширине од 0.5 до 3 m, са каменим капама на врху. 
Резултат су специфичног ерозивног процеса који траје вековима: образују се, расту, 
мењају, скраћују, нестају и поново стварају.  

 

П 



Становништво као фактор развоја туризма у селима Топличког округа 
 

50 
 

Ови облици рељефа настали су деловањем кишнице на некадашњу топографску 
површину, коју чини веома растресит, али чврст материјал. Спирањем песка и шљунка 
испод мањих или већих камених блокова остају фигуре у облику кула или пирамида.  

Земљани стубови су грађени од три слоја различитог састава: у подлози је слој 
лапорца дебео до 1 m, у средини жућкаста глина дебела до 3 m, а изнад ње је најдебљи 
слој од пешчара, покривен андезитским плочама, које штите растреситу подлогу од 
разарања и одношења. Материјал од кога су главуци, чврсто је везан и обложен кором 
од гвожђевитог, лимонитског цемента. Овај геморфолоски феномен је јединствен у 
нашој земљи и врло редак у свету. 

Хладне ретке минералне воде - У непосредној околини Ђавоље вароши су две 
воде необичних својстава. "Ђавоља вода" је хладан и екстремно кисели (пХ 1,5) извор 
са високом минерализацијом (15 г/л воде), а налази се у "Ђавољој јаруги". "Црвено 
(Ђавоље) врело" је други извор, нешто даље од првог и ближе улазу у заштићено 
подручје, са пХ вредношћу од 3,5, и са низом општом минерализацијом (4.372 mg/l 
воде). 

На 2 км од природног споменика "Ђавоља варош", поред Жутог потока, налази 
се етно крчма "Два амбара". Својим етно-специјалитетима и невероватном природом, 
пружа незабораван доживљај. 

Локалитет „Ђавоља Варош“ је стављен под заштиту државе још 1959. 
године, а 1995. године је Уредбом Владе Републике Србије проглашен за природно 
добро од изузетног значаја и стављен у прву категорију заштите - СПОМЕНИК 
ПРИРОДЕ. Укупно је заштићено 67 ха површине. Тренутно се код владе РС налази 
захтев за заштиту 1014 ха. 

 
Слика 9. Ђавоља варош са Ђавољом водом 
Извор: www. wikipedia.org 
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Планина Радан 
 
 
Радан је планина на југу Србије. Део је групе Родопских планина које су настале 

алпском орогенезом, разламањем старог родопског копна. Разламање, које је вршено 
хоризонталним и вертикалним текстонским покретима, створило је котлине 
(спуштањем) и громадне планине (издизањем). 

Планина Радан састављена је од три планинска масива: Мајдан планине, Равне 
планине и Петрове горе. Највиши врх планине је Шопот и његова висина је 1408 
метара. Друга два позната врха су Соколов вис и Петров врх 

Геолошку основу Радана чине силикатне стене из палеозоика са кристалним 
шкриљцима. Погодну климу и статус благе планине Радану доносе планине које га 
окружују: Пасјача, Видојевица, Ргајска планина и Соколовица. Оне спречавају долазак 
хладних и влажних струја са северне и западне стране. 

Са друге стране, на истоку и југу Радан се отвара у Пусторечку котлину па је та 
страна изложена јаком сунчевом загревању и стога је клима на планини топлија и 
блажа. Последица овога је необична појава, природни феномен, да се ниво храстове 
шуме на Радану диже до 900 метара. 

Недавно се на Радану појавила тешко објашњива појава. У питању је камени зид, 
дужине око стотину и ширине око десет метара. Зид је састављен од камених блокова 
различитих облика дужине до једног метра. Сваки блок савршено је уклопљен у други 
и та огромна прецизност навела је теоретичаре да осмисле причу по којој он није од 
градитеља са ове планете. 

У питању је природни феномен вулканског порекла и старост овог зида 
процењује се на 65 милиона година. Истраживања су показала да су хоризонталне 
камене колоне последице ерупције мега вулкана. Магма која се утискује и излази на 
површину, у додиру са различитом температуром, кристалише се и тако се добијају 
правилни пентагонални и хексагонални облици. То је права мистерија иза базалтних 
стубова који су на први додир одушевили сваког ко их је видео. 

На једном делу пута по обронцима Радан планине, надомак села Ивање, појавио 
се необичан феномен. Ствари, аутомобили, вода и све друго што се може кретати под 
силом земљине теже, овде се креће узбрдо. Ради се о томе да привидна линија 
хоризонта није на крају пута, где он нестаје са погледа, него вероватно негде горе, па 
низбрдица делује као узбрдица. 

 
Црква Лазарица и шест увијених шљива 

 
Према легенди, шест шљива у дворишту цркве постоји из времена око 

Косовског боја. Године 1389. на свом путу ка Косову пољу, елитни део војске који је 
био предвођен Косанчић Иваном и Миланом Топлицом угледао је цркву и то схватио 
као божији знак. Војска је дошла у цркву да се причести, а након тога је шест пута 
обишла око цркве. Шљиве, које су биле засађене у дворишту, окренуле су се за њима 
шест пута. Војници су обећали да ће се по повратку из боја поново причестити у 
цркви и обићи је у супротном смеру али, како се то никада није десило, шљиве су 
остале да стоје спирално увијене. У подножју Радан планине, на њеној северној 
страни, надомак Пролом бање, налази се црква Лазарица и у њеном дворишту шест 
увијених стабала шљива. Због ових шљива црква је посебно интересантна туристима. 
Прича се и да у дворишту увек има тачно шест шљива, да кад се једна осуши или 
увене, на њено место израсте нова, чије је стабло такође увијено. 
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Слика 10. Планина Радан 
Извор: www.destinacijeusrbiji.rs 
 
 

 
6.1.2. Туристичка валоризација хидрографских атрактивности 

 
идрографске карактеристике у Топличком округу имају своје специфичне 
атрактивне вредности и у зависности од тога да ли представљају 

самосталне или комплементарне вредности различито су валоризоване.  
Окосницу развоја туризма Топличког краја иредстављају термални извори 

у Проломској, Куршумлијској и Луковској бањи. Поред основне лечилишне 
функције, по којима се истичу ове бање, треба радити на њиховом уређењу и 
активирању како би добиле већи национални и међународни туристички значај. 
 

Бањски туризам у Топличком округу 
 

Куршумлијска бања – Налази се на 
југу Србије у котлинском проширењу 
долине реке Бањске, на 442 m нв, 11 km 
југозападно од Куршумлије. Бањску 
котлину окружују са свих страна добро 
пошумљене планинске косе и висови до 
900 m висине. Куршумлијска бања има 
више врста лековитих вода које се 
сврставају у ред најатрактивнијих у 
Европи (сумпоровите, угљено киселе, 
алкалне и гвожђевите). Температуре су 14 
- 68° C. Са најумеренијом климом од свих 
бања у Србији, Куршумлијска бања уз 
околни природни амбијент који сачињавају 
шуме, атрактивне долине речица и потока 
са чистом водом, као и чист ваздух, 
представља и лечилиште и рекреативни 
центар. У овој бањи јавља се ретка појава 
минералног ( природног ) топлог блата. 
Лековито блато природно се ствара код 

Х 

Слика 11. Куршумлијска бања 
Извор: www.banjeusrbiji.net 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.destinacijeusrbiji.rs%2Fplanina-radan%2F&ei=kZyZVffZIKizygOLpJuYDw&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNH5vCzCMuttifwTSdgjQXWCwNdl8w&ust=1436216845464017


Становништво као фактор развоја туризма у селима Топличког округа 
 

53 
 

извора термалне воде ( алкално-кисела и сумпоровита вода температуре до 59°С). 
(Марковић Ј., 1966). 
 
 

Пролом бања – Налази се на југу 
Србије, на крајњем југоистоку општине 
Куршумлија, на јужним падинама 
Соколовице, на 550 до 668 m нв, 23 km 
југоисточно од Куршумлије. Лековите 
воде Пролом бање припадају врло ретким 
водам високих балнеолошких вредности, 
које пружају могућности за веома широке 
индикације. То су азотне, средње алкалне 
(pH 8,4), ниско минерализоване (337-
441mg/l), натријум хидрокарбонатне, 
силицијумске хипотерме. (Станојевић М., 
2001). Клима Пролом Бање је умерено 
континетална са особинама субалпске, па 
делује повољно на људски организам. 
 
 
 
 
 
 

Луковска бања – Налази се 
на југу Србије у Топличкој 
подгорини Копаоника,у западном 
делу општине Куршумлија, на 
681m нв, окружена висовима од 
преко 1000 m нв. Удаљена је од 
Куршумлије 36 km. Позната је по 
највећем броју извора (37) и 
огромној количини од преко 100 l/s 
врелих (до 65° C) минералних вода. 
То је највишa бања у Србији (681 
m нв центар бање), па је 
истовремено и ваздушна бања. 
Луковску бању одликује умерено 
континентално поднебље, шумски 
тип средњих висина, нешто 
ублажено дејство локалних 
фактора, па је погодно за опоравак 
и јачање организма. 
 
 

Слика 12. Пролом бања 
Извор: www.banjasrbija.com 

Слика 13. Луковска бања 
Извор: www.tripadvisor.co.uk 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.co.uk%2FHotel_Review-g2312131-d2290899-Reviews-Hotel_Jelak_Lukovska_Banja-Lukovo_Central_Serbia.html&ei=4iaYVeGFBIHzULzujGA&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNEBrIzpBbGVoMXcaZk5bXbZHcxX4g&ust=1436120988196716
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6.1.3. Излетнички туризам 

 
а Топлички огруг излетничка кретања имају изузетан значај. Услед велике 
загађености ваздуха, услед заступљене индустрије и развјеног саобраћаја, 

стресова и психичког замора који прате убрзани темпо живота, повољиија школско-
образовна структура, развијеније културне навике, организованији саобраћај и већи 
број поседника моторних возила итд. све су чешћа излетничка кретања. Све су то 
истовремено и фа ктори који се различито одражавају на величииу, па и на облик 
дисперзивно-излетничких зона, и наравно на масовност.  

 
Најатрактивније вредности излетничког туризма Прокупчана всзане су за Хисар, 

Боровњак, Бели Камен, Ајдановац, Копаоник и Облачинско језеро. 
За Куршумличане излетничка кретања се одвијају до Самокова, Костурнице, 

Боровњака, Куршумлијске и Пролом Бање. 
Блачанима главна мета оваквог вида туристичких кретања су акумулације 

"Ћелије" на Расини, Блачко језеро, Јастребац и Копаоник. 
Житорађани своју излетничку активност усмеравају на планину Пасјачу и реку 

Топлицу. 
Уопште посматрано, до сада није много учињено на опремању излетничких 

места и локалитета, а још мање на пропагирању излетничког туризма. 
У циљу јачања излетничког туризма неопходно је шире повезивање Топличког 

краја са осталим подручјима. 
 
 

6.2. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

од антропогеним туристичким вредностима подразумевамо оне објскте, 
догађаје и манифестације за којс се може везати пажња туриста а који су 

настали активнопгћу човека. За разлику од природних, које погодују развоју 
рекреативних врста туризма, антропогене туристичке врсдности подстичу  културна и 
манифестациона туристичка кретања. То потиче из естетских, куриозитетних, 
уметничких и знаменитих својстава туристичке привлачности. Како посста неких 
антропогених туристичких вредности и организација одговарајућих манифестација, 
често није временски условљена, туристички промст се може одвијати током целе 
годинс и користити за продужење туристичке сезоне у одговарајућим центрима. 
(Станковић, 1994.). 
 

Археолошка налазишта у околини Прокупља сведоче да је овај крај био 
насељен већ у седмом миленијуму пре нове ере. Ископине у околини града датирају из 
различитих периода и сведоче о обичајима сасвим другачијих култура и цивилизација. 
Из периода када се Прокупље звало Hammemum, на брду Хисар изнад града, налази се 
вредан споменички комплекс –Тврђава Хисар, која је са три стране опасана реком, а 
некада је штитила главну везу Поморавља са Косметом. Сама тврђава састојала се од 
доњег и горњег града. Турци су је заузели 1454. године, у исто време када и Крушевац. 
Од ранијих утврђења данас постоји Југ-Богданова кула, из које се, према тврдњама, 
обезбеђивало коришћење воде са Топлице. Народно предање легендарног Југ-Богдана, 
његових девет синова Југовића и мајку Југовића, везује за Прокупље. Зато толико места 

З 

П 
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у овом граду носе име по Југ-Богдану. Многи трагови ранијих цивилизација могу се 
упознати и у Народном музеју, у центру града. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
6.2.1. Сакрални објекти 

 
 
Црква Светог Прокопија 
 
Црква Светог Прокопија, у 

подножју Хисара, веома је значајна за 
овај град. Језгро храма потиче из 9. 
века, када је био тробродна базилика. 
Касније је више пута обнављана и 
дограђивана, па је тако постала и 
петобродна базилика. У њој почивају 
и мошти светог Прокопија, пренете из 
Ниша, а по коме је и само Прокупље 
добило име. У споменичком комплексу 
на Хисару постоје остаци античког 
храма и једне ранохришћанске цркве. 

 
 
 

Слика 14. Антропогене туристичке вредности Топличког краја 
Извор: www.wikipedia.org 

Слика 14. Црква Светог Прокопија 
Извор: www.wikipedia.org 
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Југ Богданова или Латинска црква 
 

Југ Богданова или Латинска црква 
коју становници Прокупља много чешће 
називају Латинска. Налази се стотинак 
метара десно од цркве св. Прокопија на 
зарављеном платоу, накада гробљу, а у 
античком периоду месту где се налазио храм 
посвећен Херкулу. 

Подигнута је у XIV веку, једнобродна 
са припратом. Конзервирана је тако да су 
сачувани делови фресака 'Тајна вечера' и ' 
Свети ратници'.  

 
 

Испод темеља ове цркве откривени су остаци базилике већих димензија са 
мозаиком из V- VI века, а испод тог слоја римски храм посвећен Херкулу из II века ( 
крај I века). Одомаћени назив 'Латинска' је из периода процвата трговине са 
Дубровником XVII -XVIII век, када је бројна дубровачка колонија настањена у 
Прокупљу добила ову цркву на коришћење. Југ Богданову цркву је по предању заједно 
са кулом поред реке Топлице подигао славни јунак Косовске битке, али још је важније 
и значајније да цео простор око и испод цркве 'чува тајне ' историјског наслеђа првог 
насеља на територији данашњег града. 

 
Манатир Пресвете Богородице 
 

Манастир  Пресвете  Богородице, налази  се у непосредној  близини  ушћа  
Косанице  у  Топлицу,  са  супротне  стране  у  односу  на византијску базилику, на 
улазу у Куршумлију. Рановизантијску цркву је, по предању, крајем шесте или у седмој 
деценији XII века обновио Стефан Немања и посветио је Богородици. Иако су зидови 
грађевине већим делом срушени, на основу остатака може се претпоставити постојање 
куполе над наосом. Припрата  је  била  исте  ширине  као  и  наос,  са  двема 
правоугаоним  просторијама  уз северни и јужни зид, да би у XIV веку  на истом месту 
била подигнута нова припрата, нешто дужа од старе и отворена. За базе стубова на 
западној страни секундарно су коришћени византијски, обрнуто постављени капители. 
Рановизантијска фаза јасно се разликује од каснијих обнова, пошто је првобитно храм 
зидан само опеком, у XII веку коришћен је притесани камен у комбинацији са опеком, а 
два столећа касније много боље обрађени комади пешчара постављени су у правилне 
редове. Да је уз цркву постојао манастир  посведочила  су  археолошка  ископавања  
изведена  1922.  и  1973. године. Конзерваторско - рестаураторски  радови  започети  су  
1969,  а  окончани  1980.  године. 
Конструкција  цркве је била слична као код цркве манастира Ђурђеви ступови у Расу.  
Јужно  од  цркве налазили су се конаци,  а  мало  даље  и    бунар.  И  црква  и 
манастирски конаци су рушени 1690. године и 1737. године. Приликом ископавања и  
археолошких  истраживања  у  близини  цркве,  пронађени  су  разни  предмети:  копче,  
прстенови, минђуше и други предмети, за које се предпоставља да датирују из IX века.  
Све то нам указује да се у оквиру манастира одвијао богат културан живот. 

Слика 15.Југ Богданова црква 
Извор:  www.wikipedia.org 
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Слика 16. Манастир Пресвете Богородице 
Извор: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs 
 

 
6.2.2. Културно – историјско наслеђе 

 
Иван кула 
 
Иван Кула се налази на западним падинама Равне планине, на удаљењу од 33 км 

југоисточно од Куршумлије. До центра насеља се долази са асфалтног пута Саставци-
Добри До, скретањем код Вуче, и даље према североистоку добрим макадамским 
путем, у дужини око 2,5 km.  

Иван Кула је саграђена на врху вулканске купе. Правоугаоне је основе, и 
сачувана до висине од 14 m, стоји на римским темељима чији су зидови изграђени од 
грубо сечених блокова пешчара и опеке. На северној страни се на кулу наслања нека 
средњовековна грађевина разорена до темеља. Ова зараван са свих страна је стрмо 
засечена и данас представља изванредан видиковац.  

Народна песма везује Иванову кулу за топличког јунака у боју на Косову, 
Косанчић Ивана. По арнаутском предању, на Иван Кули је била резиденција моћног 
Иван-бега, кога је султан Бајазит после Косовске битке поставио за господара 
Косанице. Он је целу долину засадио дивним ораховим дрвећем. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fspomenicikulture.mi.sanu.ac.rs%2Fspomenik.php%3Fid%3D553&ei=iHqZVZqMDsGOsgHN55mwAg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNHK6heMaAGFMmXpCSzI8D4oTMNMuw&ust=1436208136569277
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Марина кула 

 
 

Марина кула се налази на узвишењу изнад ушћа реке Косанице у Топлицу, 2 km 
источно од Куршумлије. Подигла ју је султанија Мара Бранковић, у XV веку, када јој је 
султан Мехмед II доделио на управу Топлицу и Дубочицу. Град представља значајан 
споменик из епохе Бранковића. На највишем врху шумовитог и тешко приступачног 
брда налазе се остаци Горњег Града, неправилне четвороугаоне основе. На локалитет 
нису вршена археолошка истраживања и конзерваторски радови. Данас се налази под 
заштитом Републике Србије као споменик од великог значаја. 

 
Народни музеј Топлице 
 
Народни музеј Топлице налази се у главној улици , у згради 'Старе поште', 

саградјеној 1912 године по пројекту архитекте Бранка Таназевића. Зграда је симетричне 
архитектонске композиције са богато декорисаним прозорима. Изнад главног улаза 
налази се карактеристичан торањ, који даје посебно обележје овој згради. Музеј 
почиње са радом 1948 године у згради задужбини др. Алексе Савића, на брду Хисар, да 
би 1962 године збирка и првобитна поставка оружја, фотографија и докумената из II 
светског рата била пребачена у зграду у којој се Музеј и данас налази. Народни музеј 
Топлице има две галерије, једну у самој згради (накнадно дограђена) и другу у 
пешачкој зони - Галерија Боже Илића. Богате збирке археолошке, историјске и 
етнолошке поставке дају Музеју регионални значај, а организација ликовних колонија и 
међународни . Зграда у којој се налази Народни музеј Топлице под заштитом је Државе. 

 
6.2.3. Манифестациони туризам 

 
 

 Драинчеви сусрети- У част великог српског песника Рада Драинца, који је 
родјен у топличком селу Трбуњу, сваке године у другој половини маја, 
традиционално се одржавају “Драинчеви сусрети песника”, уз доделу 
“Драинчеве награде” за најбољу књигу поезије у предходној години. 
Манифестација је покренута 1966. године и траје скоро пола века. Посвећена је 
делу и животу Рада Драинца, песника који је, уз Црњанског и Растка Петровића 
обележио саме врхове наше међуратне лирике. Ово је једна од најстаријих 
манифестација у Прокупљу, коју организује Народна библиотека "Раде 
Драинац". На брду Хисар Драинцу је подигнута спомен биста, обновљена је 
његова родна кућа, уређена спомен соба, а 1999. године, објављена су сабрана 
дела највећег топличког песника.  

 Дани Боже Илића- У организацији Народног музеја Топлице, већ више од једне 
деценије, одржава се међународна ликовна колонија "Дани Боже Илића", која 
сваке године окупља реномиране сликаре из земље и иностранства. До сада је на 
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колонији учествовало преко стотину уметника. Ради унапређења ликовног 
живота основана је и фондација "Божа Илић" а СО Прокупље додељује 
престижну награду за сликарство у знак сећања на великог српског сликара. 

 Хајка на вука - традиционално се одржава сваке године у месецу фебруару, уз 
учешће 350-500 ловаца из целе земље. После хајке се организује свечана вечера 
уз песму, дружење и склапање пријатељства. 

 Сабори - Сваке године организују се сабори: у Штави, код цркве Св. Мине ( 19. 
Јануара, на Богојављање), у Луковској Бањи, код Цркве Св. Ђорђа ( 6. Маја, на 
Ђурђевдан), у Лукову код цркве Св. Апостола Петра И Павла ( 12. Јула, на 
Петровдан), у Штави, код цркве Св. Мине (19. Августа, на Преображење), у 
Горњој Микуљани 14.07. (Свети Врачи), у Богујевцу 26.07.(Св.Архангел 
Гаврило), у Игришту 04.08. (Блага Мара), у Гужвенику 04.08. (Блага Мара), у 
Коњуви 02.08 (Свети Илија), у Добром Долу 08.08. (Света Петка), у Рачи 28.08. 
(Велика Госпојина). 

 Ликовна колониија у Ајдановцу-   У оквиру Културног лета у Прокупљу ,које се 
одвија под називом "Летња доза уметности", у Ајдановцу је почела 
традиционална Ивањданска ликовна колонија која се ове године одржава по 
десети пут. Колонија има уметнички, туристички, али и хуманитарни карактер. 
Највећи део слика које настају на Колонији остају манастиру, а новац од продаје 
ових уметничких остварења годинама се користи за обнову манастира. 
Манастир Св. Великомученика Георгија у Ајдановцу је једини "живи" манастир 
у Топлици из доба Немањића. Зидан је за живота Јелене Анжујске и њеног сина 
краља Милутина. Под заштитом је Републике Србије, као споменик од изузетног 
значаја. 

 Дани шљиве у Блацу- Сваке године се на овом простору одржи ова 
традиционална манифестација због значаја који шљива има за овај крај. Овде се 
произведе 8-10 % шљива од укупне производње. 

 

 
6.2.4. Сеоски туризам 

 
Својим положајем, надморском висином и богатом ресурсном основом брдско-

планинска села Топличког краја пружају погодне услове за развој сеоског (руралног) 
туризма, као допунске делатности. Овај селективни вид туризма може допринети 
преквалификацији сеоског становништва и његовом задржавању на селу. 
У Топличком крају села су претежно концентрисана на додиру котлине и речних 
долина, у појасу од 400-900 m н.в. Већином се налазе у билизини главних 
саобраћајница и градских насеља. 
Садржаји понуде сеоског туризма могу бити: 

 здравствено рекреативни (климатско лечење, пешачење и сл.),  
 спортско и радно-рекреативни (лов, риболов, планинарење, обављање 

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

 гастрономски (домаћи специјалитети, еколошка храна), 
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 привлачни зелени пејзаж, бистри планински токови, природне лепоте, 
планинске куће-брвнаре, воћњаци, ливаде и други атрактивни елементи, 

 етнолошко-еколошки (представљање живота сељака и историје сеоских 
насеља и ширег краја на изворан начин, фолклорне игре и песме,  народни 
обичаји, традиционалне спортске игре, боравак у незагађсној и здравој 
средини и др.). 
За  развој здравствено-рекреативног и спортско и радно-рекреативног 

туризма, нарочите погодности својом ресурсном основом и положајем пружају: 
села општине Житорађа (Асановац, Каре, Коњарник, Старо и Ново Момчилово); 
општине Прокупље (Баботинац, Микуловац, Костајница, Крушевица, Пискаљ, 
Бејашница, Бресница, Велика Плана); општина Блаце (Придворица, Попова, 
Трбуње, Варбатовац); општина Куршумлија (Непосредна близина Луковске 
Бање - Мрче, Парада, Требиње, Штава; Пролом Бање - Механе, Пупавце, 
Лубница; Куршумлијске Бање - Равни Шорт, Дабиновац, као и насеља у 
непосредној близини акумулације "Селова" - Пачарађа, Селова и Мерћез). 

Сва ова села су електрифицирана, а у већини од њих постоје сеоске 
продавнице или се налазе у њиховој непосредној близини, изграђени 
аутомобилски путеви и водоводи, а у неким и амбуланте. У њима постоје 
повољни услови за производњу све траженије здраве природне хране, без 
присуства пестицида и других хемијских супстанци. Најзабаченија насеља 
Тоиличког краја, која су уједно доживела и највећи степен депопулације, 
интересантна су по остацима патријархалног начина живота, етнолошким 
карактеристикама и природним лепотама (Буколорам, Обртинце, Селиште, 
Жалица, Растелица, Сеоце). Међутим, у њима су, због слабе приступачности, 
удаљености од градских насеља и патријархалности становништва, ограничени 
услови за развој сеоског туризма. 

Ипак, ова села би путем ревитализације и другим мерама могла добити 
значајну улогу у развоју амбијенталног и етнолошко-еколошког туризма. 
Материјални и еколошки услови за развој сеоског туризма у Топличком крају из 
године у годину постају све повољнији. Села са изразито класичном 
иољопривредном функцијом одумиру и трансформишу се у полифункционална 
насеља. Изградњом нових породичних кућа, путева и водовода и опремањем 
кућа савременим уређајима, знатно су побољшани услови боравка на селу. 

 
Плочник 

 

Село Плочник налази се на магистралном путу Ниш-Куршумлија, на 27 kmод 
Прокупља, узводно уз Топлицу, на 42. километру железничке пруге Ниш-Куршумлија. 

     Пројекат ПЛОЧНИК-прошлост уживо ( 7500 година историје на длану ) 
настао је као резултат дугогодишњих истражувања археолошког налазишта из доба 
неолита у селу Плочник у близини Прокупља. Неолитско налазиште је откривено 1927. 
године, приликом трасирања железничке пруге од Прокупља према Куршумлији. Прва 
истраживања обављена су већ 1928. године. Следеће 1929. године је обновљена 
публикација на Немачком језику и научна јавност Европе је сазнала за значајно 
откриће. Истраживања су обављена 1960-1978. године у организацији Народног музеја 
Београд. Од 1996. године истраживања обављају народни музеј Топлице из Прокупља и 
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Народни музеј из Београда, а руководиоци радова су Јулка Кузмановић-Цветковић из 
Прокупља и Душан Шљивар из Београда. Оно што Плочник издваја од сличних 
налазишта из доба неолита је значајна количина бакарних алатки ( око 50 ) на 
локалитету Винчанске, неолитске културе. Све је више доказа за предпоставку да је 
овде колевка металургије бакра, најстарија у Европи ( 5500-4800 година пре нове ере ) 

     Налазиште у Плочнику се простире на 120 хектара. У том неолитском центру 
су живели људи који су градили куће, израђивали посуде од печене земље изузетног 
квалитета, статуе жена и мушкараца које представљају ремек дела праисторијске 
уметности и који су започели метално доба у коме и данас живимо. Како се налазиште 
налази на магистралном путу, све је већи број посетилаца који траже да виде шта се 
открива током ископавања. Отуда потреба да се на самом налазишту отвори Музеј у 
коме је могуће видети резултате истраживања, као и да се реконструише мало насеље 
од неколико кућа са комплетним инвертаром, са разбојима за ткање, радионицом за 
керамику, радионицом за прераду бакра... 

 
Слика 17. Плочниk 
 Извор: www.serbia.com 
 
 

Опсерваторија на Видојевици 

Само 2,5 километра од Белог Камена, 20-ак од Прокупља на врху планине 
Видојевице званом "Бандера"м на надморској висини од 1155 метара налази се 
опсерваторија. 

     Министарство за науку је 2003. донело одлуку да финансира изградњу овог 
објекта на основу образложења научника да су на Видојевици повољни 
астрометеоролошки услови, најбољи у Србији-велики број ведрих ноћи, висока 
прозрачност атмосфере и мали атмосферски талог. 

     Јуна 2010. године ЕУ је одобрила пројекат и средства од 1,3 милиона евра, 
како би се изградила још већа опсерваторија и инсталирао нови модеран телескоп, који 
су београдски научници назвали "Миланковић".  

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.serbia.com%2Fvisit-serbia%2Fwhat-to-see%2Fcultural-attractions%2Farchaeological-sites%2F&ei=KLOZVcvtC8PYyAOXp57YAg&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNFOOekPhbDsY2ib60N7OltY9F8-VQ&ust=1436222632501150
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7. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

Материјалну базу туризма чине смештајни капацитети, угоститељски 
капацитети, саобраћајнице  и  саобраћајна  средства,  материјална  добра  и  опрема  
спортско - рекреативних објеката и туристичких агенција. Све су то важни елементи 
туристичке  понуде Топлице и Србије, који својим бројем и  структуром одређују 
величину промета и квалитет услуга. 

Савремени развој туризма у Топличком округу започиње изградњом модерних 
хотелско-угоститељских капацитета и реконструкцијом старих објеката  

У периоду од 1964-1990. године развој туризма округа је карактерисао раст броја 
долазака гостију и њихових ноћења. У 1964. години је реализовано 9415 долазака и 
67.019 ноћења а дужина боравка је износила 6,9 дана  

Опадање дужине боравка је резултат веће мобилности туриста и што овај крај 
добија све више транзитно обележје 

Туризам се у Топличком округу перманентно развијао до 90-их година 20. века. 
У посматраном периоду, привреда бивше Југославије је генерално остваривала најбоље 
резултате, те су и пословна путовања домаћих и страних привредника у овом периоду 
била најинтензивнија. 

Почетком 21. века, на подручју Топличког округа десиле су се бројне промене. 
Куршумлијска бања је затворена 2006. године тако да се њени смештајни капацитети не 
користе. Такође, не користи се хотел “Hammeum”, као ни Дечије и омладинско 
одмаралиште “Ајдановац” у коме су тренутно смештене избеглице. 

 
7.1. Смештајни и угоститељски капацитети 

 
У Топлици до 70-их година прошлога века објекте за смештај у највећој мери  

чинила    су  приватна  домаћинства,  а  доминација    комплементарних  објеката  у 
односу на број лежаја у основним смештајним капацитетима је била изражена до 2000-
те године. Овакво стање одговарало је домаћим туристима, али не и страним, па је 
присуство  страних  туриста  још  увек  маргинално.  Како  странци  потражују  основне 
објекте, посебно хотеле високих категорија, наметнула се велика потреба за изградњом  
смештајних капацитета те врсте.  

Септембра  2009. године у Луковској бањи отворен је хотел „Јелак“ са четири 
звездице, који поседује 65 соба и апартмана, ресторан, савремено опремљен 
медецински блок, ђакузи базен са термалном водом. 

Хотел „Радан“ налази се у Пролом Бањи са депадансима, регистрован је као 
хотел са две звездице. Хотел располаже са 215 соба и 440 лежаја као и 4 апартмана и 
осам соба (укупно  32  лежаја)  који  су  опремљени  са  ТВ  апаратима,  фрижидером  и 
директном телефонском линијом.  

 
 

Хотел Копаоник је изграђен 2000. године, као први модеран смештајни објекат 
са 5о соба. Хотел је реновиран 2014. године и додато је ново крило са 13 соба и 4 
апартмана. У приземљу хотела се налазе медицински блок, Wеллнесс центар и топла 
веза са базеном са термалном водом. У склопу хотела се налазе ресторан, Кафе бар и 
летња башта. 
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Удобне једнокреветне, двокреветне или трокреветне собе су опремљене 
класичним или француским лежајевима. Све собе су са купатилом, кабловском ТВ, 
wireless интернет конекцијом, телефоном и терасом. 

 

 
 

 
Слика 18. Смештајни капацитети у Топличком округу 
Извор: www.wikipedia.org  
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8. ЗАКЉУЧАК 
 

Топлички округ обилује мноштвом туристичких потенцијала који 
омогућавају креирање, промоцију и пласман туристичких производа не само на 
домаћем, већ и на иностраном туристичком тржишту. Нажалост, ови 
потенцијали су због неизграђене туристичке инфра и супраструктуре и 
промоције туристичких производа веома мало искоришћени на шта указује мали 
број туриста који посећују Топлички округ. Неопходно је извршити комплетну 
валоризацију постојеће туристичке понуде, као и интензивирати афирмацију 
туристичке привреде. Потребно је активирати и неке мање познате и 
коришћене туристичке сегменте, односно локалитете на подручју Топличког 
округа. Неопходно је уложити напоре за превазилажење постојећих ограничења 
и формирање препознатљивог туристичког производа, диференцираног по 
вредности, садржају и квалитету, а који ће бити конкурентан на туристичком 
тржишту. Подразумева се функционално повезивање туристичко-
угоститељске делатности са пољопривредом (производња здраве хране), 
саобраћајем, трговином, традиционалним и савременим занатством, 
здравством и другим комплементарним делатностима.  
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