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Увод  

 

Општина Прокупље заједно са још три општине Блаце, Житорађа и Куршумлија 

припада Топличком округу. Прокупље је највећа и централна општина округа, како по 

површини тако и по броју становника. Општина Прокупље је изузетно велика по 

пространству и има, поред самог града Прокупља, још 106 насељених места.  

Прокупље је смештено у долинској равни и планинском побрђу средњег дела слива 

Топлице. Обухвата јужне падине Великог Јастрепца и северне панине Радан планине и 

њених огранака. 

Природни услови општине Прокупље су значајан развојни потенцијал овог 

подручја. Повољни климатски услови и надморска висина, богатство шумама и водама 

омогућава развој пољопривреде, шумарства и сточарства, а на бази њих и делатности 

прераде примарних производа.  

  



Мастер рад                                           Економско – географска обележја општине Прокупље 

5 
 

1.Географски положај и саобраћајна повезаност 

 

Општина Прокупље се простире на површини од 759 km2,  а према последњем 

попису број становника који живе на територији општине износи 44 419. Географски 

положај града је: 43º 3ʼ  48ˮ  и 43º 13ʼ  48ˮ  северне географске ширине и 21º 26ʼ  32ˮ  и 

21º 36ʼ  42ˮ  источне географске дужине, на надморској висини од 255 m. 

  На северу се граничи са општинама Алексинац и Крушевац, на западу и југозападу 

са општинама Блаце и Куршумлија, на југу са општином Бојник, док се на истоку граничи 

са општинама Мерошина и Житорађа. 

Пoвољан географски положај и конфигурација терена условили су да најзначајнија 

средњебалкснска трансферзала која повезује Црно море са Јадранским, делом пролази и 

Топлицом, затим Косаницом, као и преко Косова и Метохије, чинећи најкраћу везу са 

Јадранским морем. Овај путни правац је био један од најзначајнијих за сва историјска 

дешавања на овим просторима. Данас, Прокупље претставља значајну тачку на путним 

правцима Коридор 10 и Коридор 7, у повезивању централне са јужном и источном 

Европом. Повољнан географски положај је утицао на развој железничког а првенствено 

друмског саобраћаја. 

Најзначајнији путни правац је магистрални пут М - 25, уједно и најфрекфентнији 

путни правац који кроз територију општине пролази правцем запад- исток, на дужини 

нешто мањој од 30 km и којим се остварује веза са суседним општинским центрима. Овај 

пут уједно и представља део европског пута Е-80, којим се остварује директна веза са 

Приштином са једне и Бугарском са друге стране, а преко европског пута Е-75 и са 

осталом мрежом европских путева. 

Удаљеност Прокупља од већих градских центара износи, нпр. oд Ниша 27 km, 

Куршумлије 32 km, а Београда 250 km. Ако се узме у обзир удаљеност од градских 

центара, чињеницу да се на територији општине налази раскрсница неколико регионалних 

путних праваца, као и близина аеродрома у Нишу, саобраћајно географски положај 

општине се може окарактерисати као изузетно повољан. 
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2. Физичко-географска обележја 

 
Родопска Србија обухвата јужне и југоисточне делове уже Србије. Њој одговара 

слив Јужне Мораве, у ком се истичу три посебне географске целине. Првој одговара 

долина Јужне Мораве ( Јужно Поморавље у ужем смислу), другој део слива ове реке на 

истоку (Власина и Крајиште), а трећој део слива Јужне Мораве на западу ( Јабланица и 

Топлица). (Марковић Ј., 1971.). 

2.1.Геолошка грађа 

 

Општина Прокупље припада Топличком крају који представља део Јужног 

Поморавља у ширем смислу. Општина Прокупље је највећим делом изграђена од 

непропустљивих стена. Јастребац на северу, Видојевица и Пасјача на југу изграђене су од 

кристаластих шкриљаца. Они су прошарани андезитима и другим еруптивним стенама. У 

Соколовици и Радану налазе се знатне масе липорита. Код села Бресничића и Кончића 

јављају се жице микрогранулита које се у правцу Јастрепца преплићу. Источно од села 

Плочник па до изнад Прокупља долина Топлице и нижи делови долина њених притока су 

у терцијарним наслагама, које су претстављене песковима, глинама и лапорцима. Код 

Прокупља Топлица поново тече преко земљишта од кристаластих шкриљаца. Низводно од 

Прокупља долина Топлице налази се у терцијарним и квартарним наслагама ( Станојевић 

М., 2001.). 

2.2. Рељеф 

 

Рељеф Топлице настао је раседањем старе родопске масе, током алпске орогенезе, 

средином олигомиоцена и као последица тих активности формирала се средишња зона 

громадних планина и котлина.       

У рељефу Топлице доминирају планине различите надморске висине и једна 

котлина. Топличку котлину са јужне стране затварају планине: Пасјача, Видојевица, 

Соколовица, Ргајска планина, Арбанашка планина, Радан и Мајдан. На западу су огранци 

Копаоника, а са севера је Јастребац, који је превојем Гребац подељен на Велики и Мали 

Јастребац. 

Топлички крај припада Родопској маси, најстаријем делу копна Балканског  

полуострва и Динарској зони венчачких планина. Граница између Динарида и Родопске 

масе иде између Јастрепца и Копаоника. У том геолошком периоду формирана је 

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

Јастребца 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 

неогено језеро било је најјужнији залив великог Панонског језера и у њега су се уливале 

многобројне речице и потоци са околних планина. Апсолутна висина централне језерске 
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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.) 

Због разноврсности рељефа и ради боље валоризације неопходна је подела на три 

геоморфолошке зоне:  

1. Котлинско дно,  

2. Побрђа, 

3. Планине. 

Котлинско  дно  захвата  најнижи  део  котлине  и  простире  се  до  400 m  

надморске висине. У односу на ток Топлице, ова геоморфолошка зона је знатно шира на 

северној страни. Карактерише се једноличношћу јер је покривена биљним културама, које 

за сеоско  становништво представљају најважнији извор прихода. У поређењу са осталим     

геоморфолошким зонама, котлинско дно је најкомуникативније и има, углавном, 

транзитну  туристичку  функцију. Са дна котлине се уздижу усамљена узвишења од којих 

су најпознатија Губа (341 m), Умац (472 m), Боровњак (460 m) и Хисар (358 m) који 

представља ртну епигенију Топлице. 

Јужни део котлине је представљен побрђем надморске висине 400 до 600 метра, 

који постепено прелази у планине. 

Јастребац спада у родопске планине и пружа се упреднички у дужини од око 

45кm. Јастребачки хорст је изграђен од шкриљаца и око њега су спуштене Топличка, 

Нишко - Алексиначка и Крушевачка котлина. Састоји се од два масива: Великог и Малог 

Јастрепца које раздваја превој Гребац а преко кога води пут Прокупље - Рибарска Бања - 

Крушевац.  Просторно је уоквирен у троуглу који чине реке: Расина, Западна Морава, 

Јужна Морава и Топлица. Од Копаоника је одвојен Јанковом клисуром на реци 

Блаташници. Највиши врхови су Велика Ђулица (1491m), Поглед (1481 m), Змајевац (1313 

m), и Бела Стена (1257 m) који представљају природну границу између Топлице и 

Поморавља. Јастребац је врло стара планина. Постојао је још у терцијару и издизао се из 

терцијарног мора као велико острвo. У време настајања Алпа, Карпата и Динарида 

догодиле су се велике промене на њему: издигао се средишњи део, а северни и јужни су се 

спустили. На северним и северо - западним падинама Страцимира налазе се два 

локалитета: Стогови и Мечје стене.  

На јужним падинама Великог Јастрепца на 30 километара од Прокупља и свега 

неколико од Блаца налази се споменик природе „Пребреза “. Ту се могу наћи различите 

стене како по облику тако и по величини. Јастребац се одликује обилном листопадном и 

четинарском шумом. На Јастрепцу се налази вештачко језеро и резерват белих бреза, које 

су од изузетног значаја за биљни свет. (Дамјановић М., 2008.). 

 

Радан планина се налази на развођу, односно граници Пусторечког према 

Косаничком крају, тј. између реке Топлице на северу и Јабланице на југу. Правац пружања 

је северозапад - југоисток, са дужином од око 11 km. Највиши планински врх  је Шопот 

(1409 m). Испод самог врха Радана, извире Пуста река. На источним обронцима планине у 

подручју под називом Рипивода налази се истоимени водопад Рипивода, са падом од 40 m. 
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Припада Родопским планинама, а налази се управо на месту где се Динариди 

сучељавају са Родопима. Геолошку основу чине кристаласти шкриљци палеозојске 

старости. У југозападном делу Радан планине (Мајдан планина) налази се рудник Леце, у 

истоименом месту. У састав Радан планине налази се Арбанашке планине, Мајдан 

планина, Петровагора - Радан. Окружена је венцем планина који чине: Пасјача, 

Видојевица, Ргајскe планине, Соколовица, које је штите од хладних и влажних струја са 

северне и западне стране. На истоку и југу се отвара у Пусторечку котлину и са те стране 

је изложена јаком сунчевом загревању, што има за последицу топлију и блажу климу. Све 

то је допринело да се појас храстових шума са 700 m подигне на 800-900 m . На Радан 

планини је забележено присуство и неколико ендемских и реликтних биљних врста, међу 

којима најважније место заузимају остаци прашуме из доба терцијара. 

 

Соколовица се простире између Проломске реке на југу, Косанице на западу, 

Каменичке реке на северозападу, Грабовачке реке на североистоку и истоку, и представља 

висораван у просеку 850-900 m надморске висине. Одликује се бројним висовима од којих 

је најзначајнији Шарено дрво (1134m), Соколов крш (1115 m) и Радуловац са висином од 

1050 m. Од северозапада према југоистоку дугачка је 10 km, а највећа ширина је око 8 km. 

Име је добила по соколовима који су је насељавали још у Средњем веку. 

Богата је листопадним шумама, а најзаступљенији су: храст, буква, јасен, јавор, и 

друго ниже дрвеће. На површини нешто мањој од 8000 ha налази се истоимено ловиште. 

Извори хладне питке воде и периодска језера, од којих су најпознатија Радојичино језеро и 

језеро испод Соколовог крша која у току лета пресуше. На Соколовици се налази и 

неколико интересантних видиковца, као што је „видиковац Косте Пећанца“, одакле поглед 

досеже до свих планина јужне Србије, Косова и Метохије, а одатле се поглед пружа и на 

већи део Топлице. (Дамјановић М., 2008.) 

 

Арбанашке планине се настављају на Соколовицу ка истоку и североистоку. 

Протежу се правцем запад – исток у дужини од око 4 km, и правцем север – југ на дужини 

од 5 km. Благо су нагнуте према северу, а стрмо према југу. На њима се уздиже неколико 

висова: Бубањ (1009 m), Марково брдо (1086 m), Вијагор (1128 m), Бојовско брдо (1012 m) 

и др. Површине планина су обрасле листопадним шумама и ливадама, а простор обилује 

изворима питке воде са издашним и сталним током воде, која је погодна за експлоатисање 

и флаширање, а неки од њих су Арбанашко и Бубањско врело и Соколовица. (Дамјановић 

М., 2008.) 

 

Видојевица је планина која у тектонском смислу са Пасјачом чини јединствену 

планинску целину која је превојем Бели камен раздвојена, и којом пролази пут Прокупље - 

Бојник. Видојевица такође припада родопским планинама. Важнији висови Видојевице су 

Јабучево (Бандера) 1 155 m, Видојевички камен 989 m, Чука 985 m. Планину карактерише 

изузетна пошумљеност. На највишој тачки планине налази се и астрономска 

опсерваторија. Видојевица се ка југу наставља у Ргајску планину са највишим врхом 

Јованова глава 1017 m. 
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Слика 1. Планина Видојевица 

 

 

 

 

 

 

            Извор: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/45652473.jpg 

 

                                                                 

 Пасјача је ниска планина између Лесковачке котлине, доње Топлице и Видојевице, 

са највишим висовима Пасјачки вис 971 m, Орлов вис 916 m и Кодра 894 m . У геолошкој 

грађи учествују кристаласти шкриљци седиментног порекла и најстаријим вулканитима 

који их прекривају. Богата је и рудама фелдспата, берила и графита. Планина је 

прекривена шумом и пашњацима. (Дамјановић М., 2008.) 
 

Слика 2. Планина Пасјача 

                 

 

 

 

 

 

  

Извор : http://www.pdzezelj.org 

 

 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/45652473.jpg
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2.3. Клима 

 

У долини Топлице влада умерено - континентална клима са изразитијим 

континенталним карактеристикама, топлим летима и умерено хладним зимама. Лета су 

топла и прилично сува са високим средњим годишњим и средњим месечним 

температурама, а зиме хладне и снеговите, док су јесени топлије од пролећа. Мала је и 

релативна влажност ваздуха и количина падавина. Субпланинска клима је заступљена на 

висини од 600 до 1200 m, док је права планинска клима заступљена преко 1200 m. Због 

опадања температуре ваздуха са висином и микроклиматског утицаја шумског покривача у 

вишим деловима, лета су у њима свежија, а зиме снеговитије и оштрије. (Станојевић М., 

2001.) 

2.3.1. Температура ваздуха 

 

Температура ваздуха  је производ сунчевог загревања, земљиног израчивања и 

опште циркулације ваздуха. 

 

Табела 1. Средња годишња температура ваздуха у периоду од 2001 – 2011. 

Godina I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња 

г. 

2001. 3,3 3,1 11,2 10,1 16,0 18,0 22,0 22,5 16,0 12,7 4,8 3,6 11,4 

2002. -1.5 6,1 8,9 10,2 16,6 20,5 22,9 20,5 15,8 11,8 7,5 0,6 11,7 

2003. -0,1 -2,2 4,9 9,8 18,4 22,0 22,2 24,3 15,8 10,7 8,1 1,6 11,4 

2004. - 2,4 6,8 12,2 14,0 18,9 21,1 20,4 16,3 13,6 5,5 3,0 - 

2005. 0,3 -2,3 4,8 10,7 16,0 17,9 20,8 19,3 16,8 10,7 4,6 3,3 10,3 

2006. -2,8 0,6 5,7 12,1 15,7 18,9 21,8 20,2 16,8 12,4 5,6 1,4 10,8 

2007. 4,6 6,0 8,7 12,0 17,4 21,9 24,4 23,1 15,3 10,4 3,7 0,2 12,3 

2008. 0,6 3,3 7.7 11,8 15,8 20,2 20,8 21,4 14,6 12,1 7,5 4.1 11,7 

2009. 0,4 - - 12,2 16,4 18,8 21,3 21,0 17,0 11,0 7,1 4,3 - 

2010. 1,1 2,5 6,6 11,5 16,2 19,4 21,5 21,5 16,3 9,1 10,3 2,1 11,5 

2011. -0,8 -0,1 5,9 10,9 14,8 19,2 21,5 21,6 19,7 9,4 1,6 2,9 10,6 

Средња 

месечна 
0,2 1,8 6,3 11,0 15,9 19,6 21,6 21,5 16,5 11,5 6,1 1,5 11,1 

Извор: www.hidmet.gov.rs 

 

Према подацима из табеле се види да је најхладнији месец у години јануар, са 

просечном температуром од 0,2˚C , док је најтоплији месец јул, са просечном годишњом 

температуром од 21,5˚C. Пролећне и јесење температуре су готово уједначене. Апсолутне 

максималне и минималне температуре су доста високе, па је велика и годишња амплитуда 

температуре. Лети се температуре пењу преко 40˚, а зими спуштају и до -25˚, тако да 

температурна амплитуда прелази 60˚C. Апсолутни максимум температуре је измерен 

18.августа 1931. године и износио је 41,5˚C, док је апсолутни минимум измерен 1. 

фебруара 1929. Године, а температура је износила – 26˚C. (Станојевић М., 2001) 

  

http://www.hidmet.gov.rs/
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2.3.2.  Падавине 

 

Према количини падавина овај крај спада у падавинамa најсиромашније крајеве у 

Србији, где се годишње излучи око 590 mm талога.  

 

Табела 2. Средње месечне и годишње висине падавина у периоду од 1961-1990.године 

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

41 31 36 40 60 45 33 37 26 64 49 54 516 

Извор : Метеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

 

Највише падавина је у мају и октобру, а најмање у септембру и фебруару. Лета су 

често сува, а у том периоду једино освежење овом крају доносе краткотрајни пљускови. 

Пролеће се одликује са највише (33), а лето са најмање (25) падавинских дана. (Миљковић, 

1991)  
У Топличком крају количина падавина се креће до 800 mm, у субпланинском од 850 

- 900 mm, док је у планинском делу изнад 1000 mm. Највећа вредност изохијете изнад 1000 

mm сведена је на највише делове Копаоника. Најнижа вредност падавина изнад 500 mm 

заступљена је у најнижен 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 суначаних дана, малом количином 

падавина и умереном релативном влажношћу ваздуха. Топли и ведри дани и свеже ноћи 

претстављају доста стабилан тип времена у овој сезони. (Станојевић М. 2001) 

Снег просечно пада 21,5 дана у току године. Највећи број дана са снежним 

покривачем је у јануару, фебруару, и децембру, а средња висина снежног покривача у 

Прокупљу износи 30 cm. Слана се може појављивати све до маја, док град најчешће пада у 

мају и јуну.  

 

2.3.3. Облачност и инсолација 

 

Облачност је још један значајан климатски елемент, јер утиче на интензитет 

сунчевог зрачења, тј. количину примљене топлоте, колебање температуре у току дана и 

године, количину падавина и друго. Облачност је величина видљивог неба покривеног 

облацима. 

 

Табела 3.Средња месечна облачност (1/10) по месецима  за период 1991-2011. 

Станица 

Прокупље 

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

5,7 5,2 4,2 4,9 4,4 3,6 3,2 2,8 4,1 4,7 5,2 6,4 4,6 
Извор: www.hidmet.gov.rs 

Подаци из табеле нам показују да је највећа облачност у зимским месецима, 

децембру и јануару, а најмања током лета, у јулу и августу. Пролећа су облачнија од 

јесени, што утиче на веће количине падавина. 

Инсолација је у директној вези са облачношћу, и са дужином дана. Са повећањем 

облачности она се смањује и обрнуто. Прокупље годишње има 1902 сунчаних дана. 
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 2.3.4. Ветрови 

 

На територији општине Прокупље преовлађују ветрови из југозападног правца, 

севера и североистока. Северни и североисточни ветрови продиру у Топличку котлину 

преседлином између Великог и Малог Јастрепца и долином Јужне Мораве. Ветар који дува 

са севера доноси хладно и суво време, већу честину има од јануара до марта, а 

североисточни од новембра до фебруара. (Станојевић М.,2001) 

 

 Ветрови који долазе са југа и југозапада су топли и суви, јер се налазе под утицајем 

медитеранских ваздушних маса, који се пробијају уз Вардарско – моравску долину. Ови 

ветрови су најчешћи у пролеће и углавном доносе повишење температуре, што утиче на 

отапање снежног покривача. 

2.4. Хидрографска обележја 

 

Хидрографска обележја општине, па и целокупног топличког краја карактерише 

знатно богатство како површинских тако и подземних вода, а најзначајнијa је свакако река 

Топлица, по којој и сам крај носи име.  
 

2.4.1. Површинске воде 

 

Toплица је највећа лева притока Јужне Мораве са дужином од 130 km. Она настаје 

од две речице: Ђерекаруше, која извире изнад села Равништа на Копаонику и Луковске 

реке, која извире у Великим ливадама изнад села Штаве на 1250 m. Ове две реке се спајају 

код села Мерћеза и граде реку Топлицу. Од села Мерћеза до Куршумлије Топлица тече ка 

југоистоку, уском и дубоком долином, па се овај крак раније називао Топлица Тијесна. 

Највећа притока Топлице је Косаница, која се улива код  Куршумлије. Низводно од 

Куршумлије Топлица тече ка истоку и тај смер задржава до ушћа у Јужну Мораву. До 

Прокупља тече клисурастом долином дугом 15 km у којој не прима ни једну притоку. По 

изласку из клисуре тече широком равницом Добрича и има изглед равничарске реке са 

изразито вијугавим током. С десне стране најважније притоке Топлице су: Бањска, 

Грабовничка, Арбанашка, Растовничка и Црнатовачка река, а са леве стране: Барбатовачка, 

Драгушка, Јошаничка, Планска и Богдановачка река. (Станојевић М., 2001.). 
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Слика 3. Река Топлица 

 
Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/Топлица_(река) 

 

Количина воде у Топлици расте од извора према ушћу, али несразмерно и 

правилно. Узрок овоме је велики број притока у средњем току и знатни нагиби земљишта 

у горњем току. Просечан протицај Топлице код Прокупља износи 13 m3 у секунди. Највећу 

количину воде  Топлица носи у марту, приликом топљења снега у целом сливу. 

Минимална количина воде у Топлици јавља се у септембру, месецу са незнатном 

количином кише, после најтоплијих месеци са јаким испаравањем. 

 

Река Бресница извире на јужним падинама планине Јастрепца. Настаје спајањем 

Велике и Мале реке. Површина слива износи 12,6 km2. Углавном је под густом шумом са 

мањим површинама под пашњацима и њивама.  

 

Бресничко језеро је настало подизањем бране на реци Бресници, код села Горња 

Бресница. Брана је подигнута 1979. године и на тај начин је акумулирано 1.380.000 m3 

воде. Брана је висине 25 метра а вода се користи за водоснабдевање Прокупља. Из 

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

укупне потрошње Прокупља водом.  

 

Растовничка река је десна притока Топлице, у коју се улива код Прокупља. Дуга је 

20 km, а површина њеног слива износи 1,950 km2. Река настаје спајањем двеју река на 

планини Бели Камен. На њој је изграђена акумулација Растовица. 

Растовничко језеро је настало преграђивањем реке Растовнице на 4 km од ушћа 

Растовнице у Топлицу. Брана је подигнута 1984. године, а висина бране износи 21 m. 

Запремина акумулације износи 468.000 m2 воде. Акумулација је првобитно била намењена 

за снабдевање Прокупља водом, затим за одбрану од поплава и задржавање наноса. 

Основна функција акумулације била је снабдевање индустрије водом, међутим, како је 

индустрија изумирала, намена језера је промењена и језеро је коришћено за одбрану од 

поплава.  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Топлица_(река)
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2.4.2. Минерални извори 

 

Минерални извор Сува чесма се налази на крајњим јужним падинама Јастрепца, 5 

km југозападно од Прокупља. Сам извор се налази неколико стотина метара изнад чесме, и 

то на метаморфитима, претежно представљеним лигматит-гнајсевима. Из извора, вода се 

помоћу цеви спроводи у резервоар који снабдева чесму која се налази поред самог 

асфалта. Релативно је слаб извор са издашношћу од 0,2 l/s, али је интересантан због 

специјалног начина рада, односно, вода у овом извору избија у интервалима. Вода у току 

једног истог дана истиче у разним размацима времена од једног до 20 и више минута, а 

затим 10-15 секунди престаје истицање воде. Вода овог извора је богата сумпором и 

бикарбонатима, и помаже у лечењу стомачних тегоба, камена у жучној кеси, кожних 

болести и др. Вода се флашира под називом „Рузмаринска роса“и може се поручити преко 

интернета.  

По ободу котлине се налазе многобројни минерални извори, као нпр, Вички извори, 

Барутана, Умац.  

Минерални извори Виче избијају на раседној линији правца запад – северозапад, 

исток - југоисток. Осим каптираних извора, испод Великог брега и у селу Вича постоји још 

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

износи око 18˚C. Бушотином дубоком 107 m дошло се до нових количина воде. Издашност 

ове бушотине износи 15 l/s, а температура минералне воде која из ње истиче 19,2˚C. Према 

свом хемијском саставу, минерална вода у Вичи сврстана је у алкално киселе. Вичка бања 

или Толички кисељак је једно од наших најстаријих природних лечилишта, чија је вода 

коришћена још 2000. г.п.н.е,  а на основу пронађених остатака римског резервоара и 

купатила, зна се да су ову воду користили и Римљани. Минерална вода се флашира од 

1928. године под именом „Милан Топлица“. По свом саставу вода овог извора може 

парирати чувеном „Књаз Милошу“. Фабрика је 2002. године отишла у стечај, да би 2011. 

године била продата фирми из Београда када почиње њен суноврат.  

2.5.Педолошка обележја 

 

Земљиште се сврстава у условно обновљиве ресурсе и представља танак растресити 

површински слој земљине коре који је настао дуготрајним, узајамним деловањем геолошке 

подлоге, климе и живих бића. Основне карактеристике земљишта су плодност, присуство 

воде, кисеоника, минералних и органских материја. 

Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75.896 ha. Од oве 

површине пољопривредно земљиште заузима 45.083 ha или 60%, шума 26.895 ha или 35% 

и неплодно земљиште 3.918 ha или 5%. Поменуте површине земљишта су 98% у 

приватном власништву, а остатак је у државном.  
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Графикон 1. Струкрура земљишне површине СО Прокупље 

 

Извор: ЛЕАП Прокупље 

Земљиште је са веома разноврсним педолошким карактеристикама. Геолошка 

подлога је основ за остваривање одређеног типа земљишта, а такође значајан утицај има 

рељеф и клима, на основу чега издвајамо следеће типове земљишта: гајњаче 35%, гајњаче 

у оподзољавању 19.6%, гајњача скелетоидна 14.6%, смонице 11.6%, делувијални наноси 

4.9%, алувијални наноси 3.3% рендзине, сирозем и др 10%.  

 

Графикон 2. Типови земљишта 

 

Извор: ЛЕАП Прокупље 
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Земљиште по бонетској вредности креће се од прве до осме класе. Површине 

земљишта под првом класом захватају 1%, друга класа 5.8%, трећа класа 17%, четврта 

класа 24%, пета класа 20%, од шесте до осме 32%. 

На деградацију земљишта утичу многи фактори од којих издвајамо следећа : 

1. Природна: 

- Ерозија 

- Суше, непогоде. 

 

2. Антропогена 

- Пољопривреда (нестручна и неконтролисана употреба вештачкихг ђубрива и 

хемијских средстава) 

- Урбани развој 

- Индустрија. 

 

Један од важних фактора који утиче на деградацију земљишта је сам човек. 

Најчешћа деградација земљишта коју врши човек односи се на плодност, закисељавање и 

загађивање земљишта. Такође се све ово одражава и на загађење водотокова. Непланском 

обрадом земљишта човек изазива ерозију и спирање плодности земљишта. 

Неконтролисаним уношењем одређених минералних ђубрива квари се структура 

земљишта, као и хемијски састав земљишта што се одражава на повећање киселости 

земљишта (повећањем фосфорне киселине у земљишту). Велика и неконтролисана 

употреба хемијских средстава за заштиту биља и хербицида додатно загађују земљиште, 

водотокове, и целокупну животну средину. Поједини пестициди остају и разлажу се по 

неколико година у земљишту. Неправилном употребом хербицида мењамо биљну флору 

што се и те како одражава на квалитет и загађеност земљишта.(Стратешки план општине 

Прокупље 2006.) 

 

2.6.Биљни и животињски свет 

 

Диверзитет флоре и фауне Топличког округа је веома сложен, првенствено због 

различитих микроклиматских услова и уопште геолошко-педолошке специфичности.  

На подручју Топличког округа забележено је 1.155 биљних врста на основу 

досадашњих теренских истраживања. Топлички округ представља у флористичком смислу 

једну од најбогатијих области у Србији. Богатство флоре Топлице у односу на флору 

Европе представља сегмент од незамисливог значаја.  

За вегетациони покривач општине Прокупље карактеристична је значајна 

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

илеска. Нешто четинарских шума настало је пошумљавањем. Ливаде и пашњаци су такође 

доста заступљени (око 22%) док је остали део претежно под ораничним површинама, 
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воћњацима, виноградима. До висине од 500 m расте и разно лековито биље камилица, зова, 

липов цвет, нана, мајчина душица, јагода, купина, жалфија и др. У подножју планина је 

појас антропогене вегетације (поврће, житарице, воће, виновалоза). После убирања летине 

неке од ових површина користе се као ловишта ниске дивљачи и птица. Са порастом 

надморске висине настаје појас листопадних шума. Храст расте на присојној – јужној 

страни најчешће, буква на осојној - северној, а поред овог дрвећа расте и граб, цер, леска, 

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

 

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

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

дивља патка), што пружа изваредне услове за развој ловно јаребица, дивља патка), што 

пружа изваредне услове за развој ловног туризма (Станојевић М., 2001.)   

 

3.Друштвено – географска обележја 
Плодно 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.  

3.1.Трагови најстарије насељености 

 

Према резултатима археолошких истраживања Топлица и њена околина су биле 

несељене још у праисторијско доба, о чему сведоче и праисторијска налазишта у 

Прокупљу, Вици, Бацу и Плочнику. Ова налазишта припадају старчевачкој и винчанској 

култури.  

Плочник је археолошко налазиште које припада винчанској култури, налази се у 

истоименом селу, недалеко од Прокупља. Сам комплекс археолошког насеља Плочник 

датира из млађег каменог доба, које је трајало од 5500 до 4700.година пре нове 

ере.захватало је површину од 120 ha, коју је чинило неколико целина, ограничених са три 

стране водотоковима река.Становништво се бавило пољопривредом, рукотворинама, 

уметношћу и металургијом, а основни материјал за обраду је био камен. 
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Слика 4. Археолошки локалитет Плочник 

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

Насеље Плочник је  случајно открио 1927. године Миодраг Грбић, тадашњи кустос 

Народног Музеја у Београду, који је вршио археолошка истраживања на траси пруге 

Прокупље-Куршумлија, у тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,приликом 

градње железничке пруге из Ниша према јужној покрајини Косову. Плочник су активно и 

са великом пажњом од 1996. године проучавали српски и међународни стручњаци. На 

налазишту Плочник су пронашли бакарно сечиво и камену секиру, по којима се процењује 

да су стари 7.500 година, што потврђује чињеницу да је Плочник прво место у коме су 

произвођени метално оруђе и алатке у праисторији. 

Сам локалитет Плочник је значајан и по пронађеним остацима керамике и 

примерцима фигуралне пластике, те археолози верују да налази у јужној Србији могу 

доказати могућност да је метално доба почело много раније него што се верује. Ови 

налази, уз 40 сличних драгоцених налаза пре њих, међу којима је било више делова 

металног оруђа и оружја, као и топионица и пећ, доказују да су становници ове територије 

почели обраду метала раније него 5000 година п.н.е. Куће су имале пећ у којима су 

постојале посебни отвори за отпатке, а мртви су сахрањивани у уређену 

гробницу.Заједница је посебно волела децу. Пронађени ручни радови садрже играчке које 

личе на животиње, као и звечке од керамике и мале ручно рађене посуде. 

(http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm). 

 

3.2. Трагови насељености из римског периода 

 

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.  

https://sr.wikipedia.org/sr/Плочник_(археолошки_локалитет)
http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm
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На тлу Прокупља, римски град Hammeum документован је у траговима 

материјалних остатака римске културе јер је град познат као важна раскрсница на путу 

Naissus - Lissus (Ниш-Љеш у Албанији). Римски трагови нађени су, такође, на брду Хисару 

и код Латинске цркве 

Кад је крајем VI века Топлица ушла у састав Византије, име Hameum пада у 

заборав, а насеље се јавља под називом Komblos, по речи ``Комо-полис`` (село-град). Но, 

ни ово име није остало трајно. Насељавањем јужнословенских племена у Топлицу, у току 

VI и VII века, грчки назив ишчезава, а да се не зна поуздано какво је ново име добило 

насеље на том месту. Како се после Komblosа до владавине кнеза Лазара називало насеље 

на месту данашњег Прокупља, још није одгонетнуто. Овакве измене назива су последица 

крупних историјских збивања и друштвених промена током векова, кроз које је Топлица 

пролазила. Стари римски пут временом је изгубио значај, а Топлица је од 1196. године 

постала Немањићка провинција (http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm). 

 

3.3.Остаци Турске владавине 

 

Турци су 1454. године, освојили Прокупље, које је од тада пуне 423 године остало 

под њиховом влашћу. Према административној подели турске империје, Прокупље је било 

седиште кадилука сандџака Алаџа-Хисар (турски назив Крушевца), који је био у саставу 

беглербеглука Румелија. Турци су Прокупље назвали новим именом Урћуб. 

 Крајем XVI и у XVII веку, Прокупље је било седиште велике дубровачке колоније 

чији су трговци из топлице извозили вуну, кожу и восак, а довозили производе са запада 

као што су фине тканине.Дубровачка република је формално признала врховну власт 

Турске, и уз годишњи данак од 12000 дуката сачувала независност и стекла 

монополистичко право да тргује на целокупној територији балканских земаља. Уз овакве 

новчане дажбине Дубровачка република је добијала дозволу да на важним раскрсцима 

путева ствара своје сталне трговачке колоније. То су биле насеобине дубровачких 

трговачких породица, које су у извесном смислу, представљале продужетак територије 

Дубровачке републике и биле су под њеном јурисдикцијом. Једна оваква колонија, за 

подручје јужног Поморавља, основана је у другој половини XVI века са седиштем у 

Прокупљу. Главна саобраћајница читаве тадашње дубровачке републике у јужној Србији и 

Бугарској, био је пут Дубровник – Пријепоље – Нови Пазар – прелаз преко Копаоника – 

Прокупље – Софија. Од 1631. До 1640. године у Прокупљу је било настањено око 60 

трговаца. Ако се обухвате и чланови њихових породица и трговачки момци, онда се може 

закључити да је средином XVII века у Прокупљу живело око 150-200 Дубровчана. Готово 

једини видљив траг о постојању дубровачке трговачке колоније сачуван је у називу мале 

цркве у подножју Хисара, у којој је вршена служба за католички живаљ колоније, па је у 

народу остао назив „Латинска црква“ (http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm). 

Данашњи називи појединих делова града откривају доста о бурној прошлости овог 

краја, па тако имамо Черкеску махалу која се везује за источни део града, а име носи по 

Черкезима(народ из северозападних делова Кавказа), који су у то доба прелазили на 

Турску територију и у замену за обрадиву земљу коју су добијали, они су за узврат 

обезбеђивали делове граница Турске империје. Тако је 1770. године у Прокупље насељено 

стотину черкеских породица. Служећи Турцима, они су мржњу према Русима пренели и на 

Србе – Прокупчане, злостављали их и пљачкали. У свом одвојеном насељу имали су 

старешину, по вароши су крали „све што руком такну“, продавали су на пијаци своју децу 

http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm
http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm
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за послугу по турским кућама, а женску децу зу удају продавали по турским харемима. 

Поред насељавања 1770. године, черкеске породице су довођене и насељаване у Прокупљу 

и у каснијим годинама. Једренским уговором између Русије и Турске (1829) черкеске 

области на Кавказу припале су Русији, што је довело до још масовниј емиграције Черкеза. 

Навикнуте на скитнички живот, ове 

породице су се досељавале и расељавале, или су изумирале од разних епидемија. Када су 

Турци коначно протерани из Прокупља, с њима су одбегли и Черкези, оставивши за собом 

злу успомену и назив свом напуштеном насељу – Черкеска махала 

(http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm) 

Данашњи део Прокупља, од центра града према Боровњаку, под Турцима се 

називао Хунцар-махала. У овом делу становали су Турци властодршци – хунцари, па је по 

њима овај део града и добио име. За разлику од свих претходних, овај назив је током 

времена сасвим исшезао. 

Турско порекло носе и називи делова Прокупља на супротној страни – Царина и 

Табак-махала. Први је по томе што су ту, на улазу у град, Турци вршили преглед робе 

трговачких каравана и наплаћивали локалну царину за улаз и пролазак кроз град. Од 

Царине ка гробљу, наставља се део Прокупља који се и данас назива Табак-махала (турска 

реч „табак“ значи коза). У овом делу вароши, крај Топлице, разапињана је, сушена и 

прерађивана говеђа и бивоља коза.( http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm). 

По налогу Карађорђа у Првом срском устанку Станоје Главаш је са 2500 пешака и 

500 коњаника 8. Септембра 1806. године ослободио Прокупље, а већ сутрадан устаници су 

ослободили и Куршумлију. На коначно ослобођење Прокупља се чекало све до 18. 

Децембра 1877. године. А свој коначни статус Топлица је чекала све до Берлинског 

конгреса 1878. године,  чијим одредбама Србија добија независност, а Топлица је 

припојена Србији. 

 

3.4. Порекло становништваТопличког краја 

 

Етничка структура становништва Прокупља као и целе Топлице је данас доста 

једноставна, што се не може рећи и за нека прошла времена, пре свега за период турске 

владавине када  је малтене из корена мењана етничка слика овог краја. Аустријско- турски 

ратови(први и други) вођени од 1683.-1689., и 1737.-1739.. године. У првом аустријско-

турском рату,, Прокупље је имало стратешки важну улогу 1689. године, међутим, после 

пораза од турске на Косову становништво Топлице страхујући од одмазде повлачи се са 

осталим српским живљем, предвођени Арсенијем Трећим Чарнојевићем 1690. године, а за 

Топлицу је још веће последице оставила сеоба коју је предводио Арсеније Четврти 

Шакабента1737. године. После те сеобе Топлица је скоро опустела, а турска управа 

масовно насељава албанско становништво и Черкезе. Оваква етничка слика опстаје све до 

Берлинског конгреса 1878. године, када је скоро потпуно измењена етничка слика 

Топлице. Турци, Албанци и Черкези су се иселили, а на њихово место населили су се 

становници из Црне Горе, Србије и осталих крајева. Највише је било досељеника из 

западне Србије, крушевачке Жупе, Црне Горе, Старог Влаха и Рашке, околине Пећи, као и 

из пограничних крајева према Бугарској. Известан број породица из Војводине населио се 

у села Нова Божурна и Александрово. 

http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm
http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm
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Потребно је напоменути да 1878. године није извршена потпуна смена 

становништва, јер је и пре ослобођења од Турака било Срба и Црногораца на овом 

подручју, само што су били у великој мањини, посебно Црногорци. 

3.5.Кретање бројности становништва 

 

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, Голубовић, 2004). Кретање 

укупног становништва на територији општине Прокупље може се анализирати на основу 

осам пописа извршених после Другог светског рата и то: 1948,1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2002, 2011. година.  

 

Табела 4. Попис броја становника у насељима општине Прокупље од 1948. до 2011 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Прокупље 59292 62614 60075 57315 56256 52969 48501 44419 

Арбанаша 474 511 458 300 166 105 51 29 

Бабин Поток 536 594 633 645 655 686 674 618 

Баботинац 395 409 445 407 430 332 270 242 

Бајчиновце 630 670 662 556 461 355 258 191 

Балиновац 477 543 529 475 413 267 217 167 

Балчак 192 193 160 133 60 19 26 22 

Баце 819 831 735 630 509 376 284 228 

Бела Вода 215 223 205 176 252 232 207 259 

БелиКамен 111 155 111 83 70 21 27 22 

Белогош 328 350 295 226 166 110 88 64 

Белољин 1343 1251 1070 826 769 657 549 485 

Бериље 467 532 561 656 734 788 730 738 

Богујевац 160 190 143 105 36 23 26 16 

Бреготина 378 411 329 229 154 101 70 33 

Бресник 157 175 135 91 56 34 18 9 

Бресничић 899 871 650 576 467 337 261 237 

Бублица 1144 1147 891 555 424 276 202 139 

Букулорам 111 112 79 41 25 15 12 4 

Булатовац 431 434 372 251 244 190 137 106 

Бучица 254 246 190 98 67 25 12 14 

Велика Пл. 2035 2155 2004 1596 1279 847 666 506 

Видовача 367 382 316 141 85 41 32 24 

Вича 355 348 275 188 127 104 81 63 

Власово 584 640 572 412 226 137 68 19 

Водице 373 409 379 343 289 239 230 168 

Гласовник 782 896 688 513 382 242 155 69 

Гојиновац 218 215 138 121 87 79 78 68 

Гор.Бејашница 435 441 309 192 141 65 30 19 
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Горња Бресница 323 424 368 318 248 201 169 158 

Горња Коњуша  362 368 272 198 134 99 66 41 

Горња Речица 421 468 431 351 264 210 152 104 

Горња Стражава 905 977 996 985 1009 969 768 676 

Горња Топоница 244 237 188 141 116 91 60 35 

Горња Трнава 796 841 817 628 503 445 429 314 

Гор.Кординице 417 457 459 412 351 290 224 167 

Горњи Статовац 446 448 321 167 103 61 45 21 

Грабовац 179 165 119 75 62 34 14 8 

Губетин 545 603 517 402 324 235 225 161 

Добротић 223 250 179 117 77 61 37 18 

Доња Бејашница 156 157 134 69 59 33 14 7 

Доња Бресница 686 636 554 472 372 245 219 165 

Доња Коњуша 871 937 891 725 619 463 394 246 

Доња Речица 674 726 689 562 479 359 305 357 

Доња Стражава 279 306 322 315 353 549 722 799 

Доња Топоница 726 749 665 539 488 390 352 299 

Доња Трнава 1688 1797 1847 1772 1740 1699 1600 1383 

Доња Кординица 346 381 380 346 301 267 226 181 

Д.Статовица 521 523 429 263 178 116 74 37 

Драги Део 413 404 322 229 175 101 62 39 

Дреновац 157 163 138 133 127 102 161 173 

Ђуровац 119 109 84 89 92 99 147 129 

Ђушница 240 253 163 130 101 71 59 37 

Житин Поток 1064 1137 1107 902 810 663 592 484 

Здравиње 742 786 652 513 382 271 184 101 

Злата 693 698 589 417 351 284 205 136 

Јабучево 239 237 179 104 41 22 22 10 

Јовине Ливаде  66 86 52 42 39 19 11 16 

Југовац 612 625 501 362 249 188 146 115 

Калудра 294 300 290 215 149 119 103 83 

Клисурица 363 397 407 356 339 285 250 202 

Кожница 574 558 472 352 243 130 105 62 

Кончић 763 762 581 472 319 241 134 105 

Конџељ 356 376 327 268 222 191 180 155 

Костеница 478 503 481 407 377 283 289 197 

Крњи Град 285 307 264 212 154 105 47 35 

Крушевица 399 421 351 225 133 95 47 19 

Мађаре 1062 1089 928 716 557 436 363 261 

Мала Плана 861 851 914 830 912 875 606 558 

Мачина 255 284 259 186 149 103 67 48 

Меровац 805 807 676 429 311 252 174 107 

Микуловац 599 595 613 618 518 452 385 317 

Миљковица 430 450 438 319 192 119 62 34 

Мрљак 221 236 197 116 66 39 26 23 
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Мрљеш 512 515 455 357 271 217 164 114 

Нова Божуна  306 314 295 273 235 260 239 227 

Нови Ђуровац 151 198 175 107 46 32 13 5 

Ново Село 197 226 212 232 235 294 362 390 

Пасјача 322 335 283 245 218 167 134 120 

Пашинац 308 335 283 245 218 167 134 120 

Пестиш 267 288 261 187 123 78 22 9 

Петровац 795 824 834 682 615 367 436 302 

Пискаље 247 266 185 151 97 54 30 26 

Плочник  598 633 585 458 326 236 182 120 

Поточић 569 612 527 554 324 323 449 420 

Прекадин 619 540 447 398 258 200 167 118 

Прекашница  157 181 116 92 64 33 23 15 

Прекопуце 655 675 559 387 282 195 125 106 

Прокупље 8739 10050 13679 20104 25602 28303 27673 27333 

Ракова Река 174 188 155 80 53 37 22 18 

Растовница 259 255 209 160 60 105 69 54 

Ргаје 432 366 275 168 95 50 26 8 

Рељинац 858 893 901 833 764 671 611 532 

Ресница 546 562 455 384 386 292 224 184 

Селиште 85 89 70 44 22 8 16 14 

Смрдан 218 233 198 131 121 103 95 63 

Ср.Статовац 270 278 245 150 96 61 38 27 

Стари Ђуровац 130 139 112 79 49 28 15 8 

Старо Село 148 151 111 102 65 45 29 22 

Товрљане 759 784 693 373 253 153 90 51 

Трнови Лаз 431 437 332 211 157 85 62 46 

Туларе 1042 1085 843 649 533 416 331 262 

Ћуковац 470 504 447 457 368 341 360 278 

Џигољ 568 603 589 527 490 497 276 222 

Шевиш 108 107 90 65 55 32 23 15 

Широке њиве 298 294 244 164 136 98 48 23 

Шишмановац 340 324 263 203 158 92 95 78 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

Према подацима из табеле се може приметити незнатан пораст броја становника 

након другог светског рата, и то у периоду од десетак година. Након тога, готово сва села 

улазе у фазу константног опадања броја становника, тако да су данас говото сва села 

захваћена процесом депопулације.Град Прокупље бележи пораст броја становника и то све 

до деведесетих година, што је било условљено развојем индустрије у граду. Након 

деведестих година, број становника  је у стагнацији, а један од битнијих разлога је низак 

природни прираштај, као и миграције ка већим градским центрима. 

Поједина села на територији општине прокупље су се готово угасила и нестала. 

Једно од таквих села је село Обратница, а међу селима која су пред умирањем су и : 

Арбанашка, Балчек, Бели Камен, Богујевац, Бресник, Бучица, Видовача, Власово, 
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Грабовац, Добратић. Јабучево,  Пасјача, Пестиш, Ракова Река, Селиште итд, којима 

годинама нема више од тридесетак људи. 

 

3.6. Преглед броја и величине домаћинстава 

 

Домаћинства су најмања социо-економска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и реподукује се.“ Домаћинство представља скуп лица који 

заједно живе у истом дому, било да је то кућа или стан, и који троше своје приходе за 

подмиривање основних животних потреба (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

Табела 5. Упоредни преглед броја домаћинства у периоду од 1948 – 2011. 

 

Година 

пописа 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број 

домаћинства 
11 041 11 936 13 639 15 543 16 806 16 641 16 204 15 119 

Извор : Републички завод за статистику 

 

Подаци приказани у табели показују пораст броја домаћинства након 1948.године. 

Овај тренд се одржао до 1981.године када је у периоду од тридесетак година, број 

домаћинства повећао за близу 6 хиљада. Након 1981.године, број домаћинстава се 

постепено смањује па данас Прокупље има нешто више од 15 хиљада домаћинства. 

 

Табела 6. Домаћинства према броју чланова  

 

Година пописа Просечан број чланова по 

домаћинству 

1948. 5,37 

1953. 5,25 

1961. 4,40 

1971. 3,69 

1981. 3,35 

1991. 3,18 

2002. 2,99 

2011. 2,93 

                     Извор : Републички завод за статистику 

 

Број чланова по домаћинству је био највећи у послератном периоду, када се рађало 

и највише деце,пошто је доста људи током рата изгубило живот. Тај тренд је убрзо почео 

да се смањује, па  данас углавном доминирају домаћинства са три члана. 
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3.7. Природно кретање становништва 

 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника 

на одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања 

(наталитет) и умирања (морталитет). Разлика између ове две компоненте представља 

природни прираштај или пад неке популације.  

3.7.1. Наталитет 

  

Наталитет у природном кретању обично представља позитивну компоненту 

укупног кретања становништва, и уз исте услове делује на пораст становништва неког 

подручја.  

 

''Имајући у виду годишњу стопу у светским мерилима, разликују се три типа наталитета: 

 високи (више од 25‰) 

 средњи (15-25‰) 

 ниски (мање од 15‰) наталитет''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004.год.) 

  

Фактори који посредно или непосредно утичу  на ниво наталитета могу се сврстати у 

три групе :  

 

 Биолошки фактори : фекондитет (потенцијална физиолошка плодност, тј. 

Физиолошка способност учешћа у репродукциј становништва), стерилитет 

(физиолошка неспособност учешћа у процесу репродукције становништва), полна и 

стросна структура становништва, просечна старост приликом склапања брака; 

 Социо.економски фактори : степен економског развоја, достигнути ниво 

индустријализације, урбанизације, и деаграризације, економски услови за живот 

породице, ниво општег образовања; 

 Психолошки фактори : осећај сигурности или  несигурности, личне амбиције у 

животу, стање неурозе. 

 

Табела 7. Стопа наталитета у периоду од 1948-2011 

Година пописа 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Општа стопа 

наталитета 
17,07 13,8 11,4 13,3 11,7 9,03 

Извор : Републички завод за статистику 

Стопа наталитета је највећа 1961.године и са стопом наталитета од 17 % спадала је у зону 

средњег наталитета. Након 1961.године, стопа наталитета постепено опада сваке године, 

па  данас припада зони ниског наталитета. 
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3.7.2. Морталитет 

 

Морталитет представља негативну компоненту природног кретања становништва, 

која доводи до смањења бројности популације на једној територији. На ниво морталитета 

утиче читав комплекс различитих биолошких, социо-економских и психолошких фактора. 

Утицај биолошких фактора углавном се одражава преко старосне структуре становништва. 

У социо-економске факторе углавном се убрајају: ниво животног стандарда, образовни 

ниво становништва, ниво здравствене заштите. Што се тиче психолошких фактора, овде 

спадају различита стања човекове психе која доводе до једног вида морталитета, 

самоубиства (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 
 

Табела 8.Кретање броја умрлих и стопе морталитете од 1963-2001 

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

Број умрлих 3924 5637 6754 8646 

Стопа морталитета 8,3 9,9 12,3 15,4 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 На нивоу општине Прокупље стопе морталитета бележе константан раст од 1963-

2001. год. Најнижа стопа морталитета од 8.3‰ је на почетку посматаног периода, док је 

највиша у периоду од 1991. до 2001. год. када је забележена стопа морталитета од 

15,4‰.Као узрок оваквих тенденција углавном се узимају биолошки фактори, тј.изразито 

неповољна старосна структура становништва овог подручја. 

 

3.7.3. Природни прираштај 

 

 Природни прираштај представља разлику између броја рођених и броја умрлих на 

одређеном простору у одређеном временском периоду. Према томе, природни прираштај 

је директно условљен наталитетом, односно морталитетом. Природни прираштај, као 

битна компонента демографског развоја, може бити позитиван, (када је наталитет већи од 

морталитета) или негативан (када је морталитет већи од наталитета). Који ће тип 

природног прираштаја бити карактеристичан за одређени временски период зависи од 

многобројних, међусобно повезаних фактора, који утичу на стопе наталитета с једне 

стране, и стопе морталитета с друге стране. 

У природном кретању становништва у другој половини XX века дошло је до 

значајних промена не само на територији наше земље, већ и у светским размерама. Сходно 

томе данас се издвајају подручја са изразито ниским природним прираштајем и то у високо 

развијеним земљама, и подручја са високим природним прираштајем у неразвијеним 

земљама. У савременим демографским условима великог броја европских земаља, 

природни прираштај становништва све чешће има негативан предзнак, што је последица 

дугогодишњег опадања наталитета и раста морталитета а услед неповољне старосне 

структуре. 

Природни прираштај становништва може бити позитиван или негативан, односно 

број становника може природним путем да расте или опада. Становништво код којег је 

заступљено једнако рађање и умирање има нулти прираштај или природну стагнацију. 



Мастер рад                                           Економско – географска обележја општине Прокупље 

27 
 

Разликујемо четири типа природног прираштаја: 

 врло висок, преко 20‰ 

 висок, 19 - 15‰ 

 умерен, 14 - 5‰ 

 низак, испод 5‰ (Кицошев, Голубовић, 2004). 

 

Табела 9.Кретање природног прираштаја у периоду од 1961. до 2011. Године 

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

Наталитет 17,1 13,8 11,4 13,3 11,7 9,3 

Морталитет 8,3 9,6 11,6 14,1 15,4 15,2 

Природни 

Прираштај(‰) 
8,8 4,2 -0,2 -0,8 -3,7 -6,2 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

Из приложеног у табели, видимо да је наталитет 1961. износио 17,1‰ а морталитет 

8,3‰, што је условило да природни прираштај буде умерен и износи 8,8‰. Већ 1971. он је 

био низак и износио је 4,2‰. А од 1981. он је негативан и стално се смањује и износио је 

0,2‰, а тај негативан тренд је настављен, и 2011. је био -6,2‰. 

 

3.8. Механичко кретање становништва 

 

Поред природног кретања становништва, на раст или пад бројности неке 

популације на одређеном простору велики утицај има и механичко кретање становништва, 

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

просторна мобилност становништва. 

Миграциона кретања у ужем смислу представљају пресељавање лица из родног 

места, односно родног краја, завичаја или претходног места боравка у друго место, 

односно место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. 

Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја људског друштва. Узроци 

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

Историјски посматрано, на територији наше земље миграциона кретања била су веома 

интензивна. Узроци су различити, углавном историјски, а мање економски. Вековна 

владавина Турака, ширење српске државе, ратови, условили су масовна кретања 

становништва. 

Данас су миграције углавном условљене економским факторима и одвијају се из 

неразвијених ка развијенијим подручјима. Посматрано у светским размерама миграције 

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

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

организоване и стихијске, а и масовне и појединачне. 

На територији наше земље, углавном доминирају миграције условљене економским 

факторима. 

''У демографским проучавањима механичког кретања становништва, запажена је 

појава да са повећањем дистанце, опада удео миграната. Исто тако, пракса показује да 

између становништва које учествује у миграцијама и аутохтоног становништва постоје 

одређене разлике. Оваква појава издвајања из укупног становништва његовог једног дела 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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склонијег миграцијама, означава се као селективност миграција''. (Кицошев С., Голубовић 

П. 2004.) 

У миграционим кретањима углавном учествује млађе становништво, узраста од 15-

34 године, из више разлога. Пре свега, млађе становништво није спутано породичним 

разлозима или навикама, али је оно и пожељније у новој средини, како због лакше 

акомодације, тако и због већих радних могућности и економске перспективе. 

Данас је у пракси честа појава да становништво са већим степеном школске спреме 

има већу склоност ка пресељавању. С друге стране у савременим условима општег 

прогреса, а с тежњом побољшања свог положаја у миграцијама у великом броју учествује 

и неквалификована радна снага. 

После ослобођења, целокупни Топлички округ није доживео нагли привредни 

развој као што је то био у неким другим деловима Србије. Због високог природног 

прираштаја и немогућности запошљавања, појавио се и релативни вишак становништва. 

 

Табела 10. Однос аутохтоног и миграторског становништва у општини 

Прокупље према подацима из 1961, 2002, и 2011. Године 

 

Година пописа 1961. 2002. 2011. 

Укупан бр. становника 60 075 48 501 44 419 

А
у
т
о
х
т
о
н

о
 Укупно 40 158 28 703 26 648 

% 66,8 59,2 60,0 

М
и

г
р

а
н

т
ск

о
 

Укупно 19 917 19 798 17 771 

% 33,2 40,8 40,0 

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

 

3.9.Структуре становништва 

 

Структуре становништва као изузетно важна и  сложена питања демографских 

истраживања, произилазе из природног и механичког кретања становништва, а формирају 

се на основу индивидуалних карактеристика становништва: пол, старост, занимање, 

активност, школска спрема, расна, национална, верска припадност итд. 

Структуре становништва су променљива категорија, али је интензитет тих промена 

различит. Промене у структури становништва резултат су деловања фактора који утичу на 

укупно кретање становништва на одређеном простору. 
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3.9.1. Полна структура становништва 

 

Полна структура становништва претставља 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 

верћи 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. 

 

График 3. Полна структура становништва 

 

Извор: Републички завод за статистику 

На графикону је евидентан незнатно већи број жена у односу на мушкарце кроз цео 

посматрани период, а графикон осликава и негативну тендецију константног опадања 

укупног броја становника на територији општине. 
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3.9.2.Старосна структура становништва 

 

Старосна 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. 

''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) 

На основу апсолутног и релативног учешћа појединих старосних група формирају 

се старосне пирамиде. 

 

Табела 11. Старосне структуре становништва Општине Прокупље према подацима из 

1961 и 2011. године 

Старосна структура становништва 

О
п

ш
т
и

н
а
 

П
р

о
к

у
п

љ
е 

Година 

пописа 
Укупан Бр. 

Становника 

0-19 
година 

20-39 
година 

40-59 
година 

60 и више 

година 

Број % Број % Број % Број % 

1961. 60075 23797 39,6 18920 31,5 11909 19,8 5408 9,1 

2011. 44419 9495 21,37 10931 24,6 12315 27,73 11678 26,3 
Извор: Републички завод за статистику 

 

На основу података добијених из пописа 1961 и 2011.године приметно је пре свега 

смањење укупног броја становника. Удео младих од 0-19.година је скоро двоструко 

смањен за педесет година, док је приметно благо увећање броја становника старосне доби 

од 40-59.година, и двоструко већи број становништва старијег од 60.година. ови подаци 

говоре да је достигнут одређен  ниво демографске старости на нивоу општине у односу на 

удео младог становништва. 
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3.9.3. Образовна структура становништва 

 

Образовна 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 

 

Писменост је први степен у процесу образовања становништва и најзначајнији 

предуслов његовог даљег образовања. Под писменим особама се према пописној 

статистици,подразумевају особе старе 10 и више година, које знају да читају и пишу. 

 

Табела 12. Структура неписмених у укупном становништву према подацима из 1961 и 

2011. године 

О
п

ш
т
и

н
а
 

П
р

о
к

у
п

љ
е 

Година 

Структура неписмених (становништво старије од 10.година) 

Број неписмених Број неписмених изражен у % 

Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно 

1961. 2425 10807 12892 9,3 41,4 26,5 

2011. 189 1162 1351 0,95 5,71 3,36 

Извор: Републички завод за статистику 

 

У периоду од 1961. до 2011. год. на простору општине Прокупље, број неписмених 

се смањио са 12892 на 1351 лица. Број неписмених према полној структури кроз 

посматрани период показује да је број неписменог женског становништва многоструко 

већи, те је 1961.године износио 41,4%, али се у каснијем периоду тај број битно смањио, и 

по резултатима пописа из  2011.године проценат неписменог женског становништва 

износио је 5,71%. Код мушког становништва је за исти период број неписмених смањен са 

9,3% на 0,95% Попис из 2011. године показује да су разлике у писмености између мушког 

и женског становништва остале изражене, али на далеко нижем нивоу. 

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. 

 

-Школска спрема 

 
Анализа 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, и 2011. године, с том 

разликом што су по методологији пописа из 1961. год. Обухваћена лица старија од 10 година, а 

попису из 2011. године лица старија од 15 година. 
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Табела 13. Процентуални однос нивоa школске спремe за период од педесет година 

 

 

 
 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

3.9.4. Економске структуре становништва 

 

Економска структура становништва представља јасан показатељ привредног, као и 

целокупног друштвеног развоја неке територије. С једне стране привредни развој мења 

економску структуру становништва, док с друге стране кретање и структура радне снаге и 

становништва уопште утиче на интензитет развоја привреде неког подручја. 

 Другог светског рата, услед промена у структури привреде, али и различитих 

демографских процеса, дошло је до промене становништва Општине Прокупље по 

економским обележјима. 

 

- Активно становништво 

 

Према критеријуму активности укупно становништво се дели у три категорије: 

 активно становништво (радна снага), 

 лица са личним приходима и 

 издржавано становништво. 

У активно становништво се убрајају лица која обављају активно занимање, 

укључујући и лица која повремено не обављају своје занимање јер су незапослена, 

испуњавају војну обавезу, лишена слободе и сл. а пре тога су обављала активно занимање 

и на тај начин обезбеђују средства за живот. 

Лица са личним приходом су лица која не обављају активно занимање, већ живе од 

прихода који потичу из њиховог ранијег рада или активности (лични и инвалидски 

пензионери). Такође, овој категорији припадају и лица која живе од прихода остварених на 

основу неког облика приватне својине (рентијери, уживаоци имања) или од разних облика 

државне или социјалне помоћи. 

''Издржавано становништво чине лица која немају средства за живот ни по ком 

основу или немају довољно средстава. Овој категорији припада младо становништво 

(ученици, студенти) и друге групе (домаћице)''. (Кицошев С., Голубовић П. 2004.) 

. 

  

Ниво школске спреме у Општини Прокупље 

Година 1961. 2011. 

Без школске спреме 87,6% 16,3% 

Основно образовање 5,9% 22,7% 

Средње образовање 5,7% 47,1% 

Више и високо образовање 0,8% 13,2% 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Табела 14. Становништво општине Прокупље према активности од 1961-2011. Год. 

 Активно 

становништво 

Лица са личним 

приходима 

Издржавано 

становништво 

Године Број % Број % Број % 

1961. 29078 46,8 1422 2,6 29575 50,6 

1971. 29239 51,0 2291 4,0 27785 45,0 

1981. 27909 51,3 4194 7,7 22263 41,0 

1991. 25440 49,2 6586 12,7 19672 38,1 

2002. 20025 41,3 10983 22,7 17435 36,0 

2011. 16527 37,2 11362 25,6 16530 37,2 

                                         Извор:Републички завод за статистику 

Анализа укупног становништва Општине Прокупље према активности у периоду од 

1961. до 2011. год. указује на следеће тенденције: опадање удела активног и изджаваног 

становништва у укупном становништву и повећање удела лица са личним приходима 

 

Табела 15. Активно становништво општине Прокупље према делатности . 

Године Укупно 

Примарни 

сектор 

Секундарни 

 сектор 

Терцијарни 

сектор 

Број % Број % Број % 

1961. 29078 21970 78,5 2607 9,3 3421 12,2 

1991. 22140 8765 39,6 7589 34,3 5769 26,1 

2002. 15062 3050 20,2 5223 34,7 6789 45,1 

Извор: Попис становништва 1961., 1991. и 2002. год. СЗС, Београд 

 
На почетку посматраног периода највећи удео запослених је у примарном Сектору 

и на територији општине Прокупље  је 78,5%. Док је број запослених у секундарном и 

терцијарном сектору знатно нижи У периоду од 1961. до 2002. год. дошло је до промена у 

структури запослених према делатности, који се огледа у повећању броја запослених у 

секундарном и терцијарном сектору. 

Овакве промене последица су интензивног процеса идустријализације, 

урбанизације и деаграризације, који је захватио територију општине и читавог округа 

после Другог светског рата, јер су процеси индустријализације и урбанизације довели до 

трансфера пољопривредног становништва у непољопривредне делатности, што је и 

узроковало константно опадање удела активних лица у примарном, али и повећање радне 

снаге у секундарном и терцијарном сектору. 
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3.10. Пољопривреда 

 

Пољопривреда представља свакако најзначајнију привредну грану а привредне 

активности у руралним подручјима општине су  традиционално везане искључиво за 

пољопривреду, пре свега захваљујући традицији и климатским условима, и као таква 

представља значајан ослонац развоја општине и значајан чинилац егзистенције 

становништва. Предности општине Прокупље у области пољопривреде су: постојање 

еколошки здравих зона, велики број пољопривредне механизације, постојање образовних 

институција, постојање прерађивачких капацитета,  велики број регистрованих 

пољопривредних газдинстава. И поред свих повољности заједничко за све у 

пољопривредној производњи је нарушено економско стање са тенденцијом да се погорша. 

Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75.896 ha од те површине 

пољопривредно земљиште заузима 45.083 ha или 60%, од површине пољопривредног 

земљишта, обрадиве површине су 36.790 ha или 81,6%.  На обрађеним површинама 

земљишта 89% чине ратарске културе, 9% воћарске културе и  и 2 % винове лозе 

Табела 16. Удео пољопривредних култура у укупној пољопривредној површини на нивоу 

општине 

  

 

 

 

 

 

                Извор: : ЛЕАП Прокупље 

Што се власничке структуре пољопривредног земљишта тиче највећи део од чак 

98% је у приватној својини којом газдује 16 585 домаћинстава са просечном величином 

поседа по домаћинству од 2,8 ha земље. Остатак од око 2% је у државној својини. 

 

  

 Општина(ha) 

Укупне пољопривредне  

Површине 

45083 

Оранице и баште 19573 

Жито 12302 

Поврће 1743 

Крмно биље 3410 

Воћњаци 5370 

Виногради 584 

Ливаде 8078 
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Табела 17. Укупни и просечни приноси најзаступљенијих култура на нивоу општине  

 Укупан принос у 

општини (t) 

Просечан принос у 

општини (kg/ha) 

Удео у укупном 

приносу Србије у % 

Пшеница 15294 6152 0,76 

Кукуруз 20169 2691 0,3 

Пасуљ 6957 8864 11 

Кромпир 4052 6686 0,41 

Детелина 2120 4381 0,37 

Луцерка 5687 4312 0,48 

Ливаде 17138 2060 1,3 

Пашњаци 5346 486 1 

Извор : ЛЕАП Прокупље 

Да воћарство игра важну улогу у пољопривреди говоре и засади шљиве са 1 629 150 

родних стабала и учествује са 4% у укупном приносу шљиве у Србији. Виноградарство у 

овом крају има јаку традицију а чувена аутохтона сорта Прокупац чинила је основу гајења 

винове лозе, нажалост виноградарство на овом подручју већ деценијама стагнира и данас у 

укупном приносу грожђа на нивоу Републике учествује са 1,36%. 

Уситљеност поседа је велики проблем пољопривреде.Укупне пољопривредне 

површине на нивоу општине од 45 083 ha подељене су на 210 000 парцела, што значи да је 

1 ha обрадиве површине подељен на 4,3 парцеле, и такво стање умногоме угрожавају 

експлоатацију земљишта. Укрупњавање поседа је важан елемент који треба да допринесе 

подизању нивоа продуктивности и смањењу трошкова производње у пољопривреди, с 

обзиром да је просечна величина поседа у овом тренутку јако мала, и не може да обезбеди 

услове за профитабилну и тржишно усмерену производњу и пласман примарних 

пољопривредних производа. 

„Сваштарски” карактер пољопривредне производње у Општини је једна од њених 

доминантних одлика. То је последица дугогодишњег занемаривања пољопривреде на 

националном нивоу, где није постојала адекватна и усмерена пољопривредна политика. 

Специјализација у пољопривредној производњи је један од услова унапређења њене 

конкурентности, као и животног стандарда руралног становништва. То је дуготрајан 

процес, који се мора усаглашено спроводити на националном нивоу и на нивоу општине. У 

почетној фази овај процес подразумева усмеравање руралног становништва на производњу 

која је оптимална за дате услове производње, кроз едукацију, саветодавну и техничку 

помоћ.  

Савремене концепције унапређења пољопривреде подразумевају пре свега уређење  

пољопривредног земљишта кроз поступак комасације и мелиорације у циљу побољшања 

природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту. Комасација обухвата 

планске, организационе, правне, економске и техничке мере које спроводи јединица 

локалне самоуправе. Општина Прокупље би у наредном периоду требало да планским, 

организационим и техничким, правним и економским мерама спроведе комасацију као и  

мере побољшања квалитета физичких, хемијских и биолошких особина земљишта. 
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Важан услов повећања продуктивности у пољопривредној производњи јесте 

набавка нове и савремене механизације, преко кредитне подршке Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, а и преко комерцијалних банака. (Просторни 

план општине Прокупље, 2010). 

3.11.Шумарство 

 

На подручју општине Прокупље шуме се простиру на 32.502 хектара што у односу 

на укупну површину подручја општине од 75.904 хектара износи 42,82% шумовитости. 

Шумовитост Републике Србије износи 27,50%, те је према томе шумовитост општине 

Прокупље далеко изнад шумовитости Републике. 

 

Што се власничке структуре шума тиче подељене су у три категорије: 

 Државне шуме чине 20.168 ha или 62% уређене су у пет газдинских јединица, и 

њима се газдује на основу посебних основа газдовања шумама донетим на основу 

закона о шумама са важношћу од десет година. 

 Друштвене шуме чине  276 ha или  1% уређене су само код компаније “Хисар”, док 

остале шуме нису уређене и нису донете посебне основе. 

 Приватне шуме чине 12.058 ha или 37% и за њих не постоји програм газдовања, 

приватне шуме су распоређане на 27.025 катастарских парцела у 97 катастарских 

општина, тако да просечна величина једне парцеле износи 0,38хa што говори о 

великој уситњености приватних шума. 

Отвореност шума се изражава дужином камионских путева у километрима на 1.000 

хектара. 

 Отвореност државних шума по газдинским јединицама је следећа: 

 - ГЈ “Велики Јастребац“    19 km/1000 ha 

 - ГЈ “Мали Јастребац“    12 km/1000 ha 

 - ГЈ “Радан-Арбанашка “    19 km/1000 ha 

 - ГЈ “Видојевица“     11 km/1000 ha 

 - ГЈ “Пасјача“      11 km/1000 ha  

 Просечна отвореност:               14 km/1000 ha 
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Оваква просечност отворених шума је далеко испод оптималне, а ако се има у виду 

да је добар део шумских камионских путева у лошем стању и са елементима (ширина, 

успони, кривине, носивост) који не одговарају савременим превозним средствима веће 

носивости, намеће се потреба за реконструкцијом већине постојећих путева. Може се рећи 

да су боље отворене ГЈ “Велики Јастребац “ и ГЈ “Радан-Арбанашка“, док су остале 

јединице веома слабо отворене. 

За остале шуме не постоје подаци о отворености камионским путевима. 

-Прерада дрвета 

На подручју општине Прокупље постоји више малих стругара у власништву 

грађана које углавном врше услужно резање дрвета, и више столарских радњи за 

производњу столарије и комадног намештаја по наруџбини, али су све малог капацитета. 

Већих погона за прераду дрвета, типа фабрике нема. Локалне потребе за техничким 

дрветом и дрветом за огрев се подмирују из шума, али је производња дрвета много већа од 

локалних потреба тако да се вишкови продају на тржишту. 

Занатска постројења за прераду дрвета нису у свему уређена на прописан начин, а 

посебно није решено питање одлагања неупотребљивог отпада и пиљевине, те се на тај 

начин загађује околина, а често долази и до појаве пожара неконтролисаним спаљивањем 

отпадака од дрвета. 

-Заштита шума 

Шума као сложена животна заједница биљака, животиња и земљишта 

(биогеоценоза) угрожена је на разне начине и прете јој многе опасности, те се намеће 

потреба њене заштите. Постоје одређени фактори који повећавају угроженост шума, а пре 

свега њена сложеност, те сваки поремећај равнотеже доводи до угрожености опстанка 

шуме на одређеном простору. Шума живи дуг временски период на одређеном простору, 

те су могуће разне промене и негативни утицај одређених фактора биотичке и абиотичке 

природе. Простор под шумом је углавном мањи од осталих простора који врше негативан 

утицај на шуму. Дрво је органска материја подложна разним оштећењима. Многи штетни 

утицаји се надовезују једни на друге, што повећава опасност за опстанак шуме. Све већа 

загађеност атмосфере знатно угрожава шуме и може да изазове сушење на великим 

просторима што повратно штетно делује на животну средину. Због свега тога заштити 

шума мора да се посвети пуна пажња. 

Побољшањем структуре постојећих шума, пошумљавањем необраслог шумског 

земљишта, стварањем услова за примену савремених метода газдовања шумама 

(механизација, отварање шума изградњом путева и др), рационалније газдовање 

приватним шумама, едукација становништва, адекватна казнена политика и друге мере 

знатно би допринеле решавању проблема унапређења постојећег стања шума. 

Сама чињеница да је око 43% територије општине Прокупље под шумом и 

шумским земљиштем од чега је 94% обрасло шумом, као и то да 63% шума представљају 

изданачке шуме мање вредности, шикаре и шибљаке, довољно говори да поред заштите и 

очувања постојећег стања шума важан задатак треба да буде решавање проблема 
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унапређење стања шума, повећања њихове вредности, а самим тим и побољшање свих 

општекорисних функција шума. 

Природним и вештачким пошумљавањем необраслих површина повећаће се 

површине под шумом, а самим тим смањиће се ерозија земљишта и знатно побољшати 

водни режим, а посебно квалитет вода за пиће.  

3.12. Индустрија 

 

У досадашњем привредном развоју општине Прокупље, индустрија је играла битну 

улогу са  заступљеним скоро свим индустријским гранама. Индустрија  је развијана скоро 

потпуно у друштвеном сектору, па је поред  металног , неметалног, и текстилног 

комплекса, доминирао и прехрамбени сектор, а посебно агроиндустријски.  Индустрија 

општине је већ дужи временски период у заостајању, иако предузећа имају значајан 

пословни и тржишни реноме већ годинама послују са знатним економским и 

финансијским потешкоћама , а све као последица технолошке застарелости ,  и смањеног 

тржишта за пласирање индустријских производа. У новије време приватни сектор игра 

важнију улогу и састоји се углавном од малих и средњих предузећа. 

Преовлађујући тип економске активности у општини  је прерађивачка индустрија са 

42,5%, а основна индустријска производња је прехрамбена ( Просторни план општине 

Прокупље, 2010). 

 

Тренутно постоји 193 малих и средњих предузећа на територији општине и око 5 

великих предузећа, с тим што преовлађује приватни сектор. Највећи број радника запослен 

је у производним предузећима 84,72%, док је осталих 15,28% бави услугама. 

 

У области прехрамбене индустрије примат има компанија „Хисар“, за производњу 

кондиторских производа, кандираног воћа и производа од воћа и поврћа. Зачеци предузећа 

датирају из давне 1946. када је основана станица за прераду воћа и поврћа, сушење воћа и 

кување парадајза. Од тада је више пута проширила своју делатност додајући нове линије за 

производњу бомбона, ратлука и чоколаде. Године 1965. основано је ново предузеће за 

производњу чоколада и бомбона под називом „Инка”, чије име и данас носи једна линија 

Хисарових производа. Под именом „Хисар” први пут се појављује 1985. године., док име 

„Хисар” акционарско друштво за производњу кондиторских производа, кандираног воћа и 

производа од воћа и поврћа, носи од јуна 2000. године до данас. Од краја 2006. године 

послује у оквиру групације ПИОНИР. Хисар. Оно што данас одликује „Хисар” је богат 

асортиман производа као резултат вишегодишњег рада и искуства, па поред чоколадног и 

кондиторског програма има и слатки и кисели програм прераде воћа и поврћа, као и 

могућност прераде природних кашастих сокова.  Запошљава 340 радника. 

 

 „Прокупац“ из Прокупља је један од највећих и најпознатијих произвођача 

природних ракија у Србији са годишњом прерадом од 40 милиона литара и пуњењем у 

боце од 25 милиона литара. Пића су врло квалитетна, са природним пореклом, а нарочито 

се истиче стара шљивовица -Препеченица „Манастирка“, Кимова по квалитету позната по 

целом свету, произведена од најквалитетније шљиве пожегаче. Позната вина су „Хисар“, 
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„Племенка“, „Ружица“, „Розе“ и „Прокупац“. Добитник је преко 400 златних медаља за 

квалитет. Некадашњи гигант запошљава око 70 радника. 

Минерална вода „Милан Топлица“ се флаширала још од двадесетих година 

прошлога века. Са извора у Вичи код Прокупља, испод куле Милана Топлице. На светским 

сајмовима у Паризу (1933) и Лондону (1936) освајала је златне медаље, што је довољна 

потврда квалитета ове воде. Овде су, тврде археолози, још у римским временима постојале 

терме, а бања са лековитом водом чак и у праисторији. Шездесетих година прошлога века 

изграђена је модерна фабрика за флаширање воде у суседном селу Тулару, крај 

магистралног пута и железнице. До деведесетих година, уз воду „Књаз Милош” и 

„Раденску” била је најпознатија минерална вода у Југославији. Због лошег пословања 

фабрика „Милан Топлица“ престала је да ради 2002. године. Сва четири извора су 

напуштена, а минерална вода отиче у реку Топлицу. Фабрика је 2011. године продата 

београдској фирми „Инвест импорт интернешенел“ али још увек није почела да са радом. 

 

 Из области црне и обојене металургије: Фабрика обојених метала која је 1959. 

године почела са прерадом обојених метала на бази бакра, калаја, олова, цинка, сребра и 

никла. Била је једна од водећих фабрика у Прокупљу која је запошљавала више од 1000 

радника и имала годишњу производњу од 15000 тона месинга и бакарне траке, траке за 

новац, олова, холшрафа, приватизована је 2008. године. Ту је и металско 

предузеће''Топлица'' које се бави производњом металних кућишта за телекомуникациону 

опрему , из области неметала ад Фиаз  регистровано је за производњу азбестних плочица, 

ферода и азбестних предива,  али је од средине 2008. године под стечајем . Фабрика 

стакла, 9.октобар,  Универзалпромет-Фелдспат. 

 Из области текстилне индустрије су предузеће „Топличанка“, које се бави 

производњом и продајом памучног предива, и упошљава око 130 радника. Филцара 

„Никодије Стојановић-Татко“ је предузеће настало 1948.године спајањем текстилних 

фабрика браће „Бајед“ и „Југофилца“ из Апатина. Прва већа инвестиција била је 1961. 

године куповином нових машина. Године 1974. отвара се погон вештачког крзна са 

најсавременијом технологијом. Фабрика улази у нове инвестиције у нетканом текстилу и 

1990. године купује линију од аустријске фирме „Ферер“. Године 2001. проширује свој 

производни програм конфекцијским производима. Приватизована је 2006. године, а 

већински власник је Слованачки „Конус Конеx“ д.о.о. и упошљава око 115 радника. 

У области грађевинарства значајно место заузимају пре свега 7. Јули Мала Плана 

која је основана фебруара 1960. Године од стране општине Прокупље, а од фебруара 2006. 

Године налази се у саставу Инекс Морава под именом „ИГМ Младост“ Мала Плана. 

Основна делатност предузећа је производња и промет грађевинског материјала. Циглана  

Белољин се бави производњом опека и црепа. 

 

У области дрвне индустрије  послују предузећа: „Наш Дом“, које се налази у фази 

ликвидације, а имовина предузећа је продата преко суда. „Проивер“ је у приватној својини 

и послује са доста скромним резултатима, „Сина-стил“ производи кухињски, 

канцеларијски, собни намештај . „Јард“ предузеће које је основано 2003. године бави се 

производњом плочастог, тапацираног и кухињског намештаја. „Банико“ је предузеће које 

је основано 2003. и бави се производњом намештаја. 
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Од 2009.године у граду послује Leoni Wiring System Southeast d.o.o као део ЛЕОНИ 

групе, и представља једну од водећих европских фирми у области производње каблова, 

кабловских система и инсталација за аутомобилску индустрију, а послује у више од 30 

земаља. Те представља једног од значајнијих послодаваца у Општини. 

Општи је закључак да су ратња стања, губитак тржишта, несавесно пословање довели до 

изузетно лоше ситуације у граду. 

 

3.13. Рудна богатства 

 

 Истраживањима на простору општине Прокупље установљено је да постоје 

значајнe резерве металичних и  неметаличних  минералних сировина: фелдспата, 

доломита, глина, графита, као и појаве олова, цинка, гвожђа и злата. Најраспрострањенија 

минерална сировина јесте фелдспат, односно пегматит. Пегматити се према минералном 

саставу деле на обичне ситнозрне пегматите, фелдспатско-лискунске пегматите и 

пегматите са радиоактивним минералима (Тимотијевић, 2005.). Најзаступљенији су обични 

и фелдспатски тип пегматита и то нарочито на Видојевици, док су радиоактивни 

пегматити пронађени на планини Пасјачи. Пегматити Прокупља представљају 

најинтересантнију област на овом подручју која се простире на преко 100 km² и ови 

пегматити носе фелдспат, берил, кварц и лискуне. Експлоатација пегматита обављала се на 

више локација у околини Прокупља: Житорађска Речица, Влахово, Лукомир, Беле Воде, 

Добротић и Видојевачки Крш, Експлоатација се вршила од Другог светског рата, али са 

масовним ископавањем допрло се до руде слабијег квалитета, нарочито у лежишту 

Видојевачки Крш, те је средином осамдесетих година обустављена експлоатација и 

прерада овесировине и до  данас није обновљена. 

Бентонитске глине су пронађене у селу Поточић, 10 km западно од Прокупља, у 

чијем атару се налази још једно глиниште које експлоатише циглана 7 Јули у Малој  

Плани.Лежиште „Ровине“ је једно од најистраженијих у Топличком крају. Глине су 

миоценско-плиоценске старости. Дебљина слоја зелених бентонитских глина варира од 6-

18 m, а налазишта су константована веома плитко испод површине терена. Резерве се 

процењују на око 5,5 милиона тона, а могу се користити у ливарству, ињектирању терена, 

производњи опекарских производа, и сл. С обзиром на могућност примене у разним 

областима индустрије, као и повољност услова експлоатације, ово лежиште би могло да 

има значајан економски утицај у региону. У лежишту „Ровине 2“ су пронађене резерве 

глине, пешчара и конгломерата. Дебљина опекарских глина износи 6 m, а према 

минералошком саставу најзаступљенији су монтморионит, каолинит и ирит. Од других 

минерала присутни су кварц, фелдспат, калцит, мусковит, биотит, циркон, амфибол, и др. 

Лежиште „Ровине 2“ располаже са знатно квалитетнијом глином, него што је случај са 

лежиштем „Ровине“, те је као такво веома битно за економски развој општине. Појаве и 

лежишта опекарских сировина се налазе на више места, али се о њима врло мало зна. 

Најпознатије лежиште је у Белољину, где је експлоатација вршена све до покретања 

експлоатације односно изградње циглане у Малој Плани. половине шездесетих година, 

када је производња престала изградњом циглане у Малој Плани. С обзиром на генезу 

Топличке котлине претпоставља се да постоје и знатне резерве угља, али су оне претежно 

ограничене на средишњи и источни обод котлине, док су у општини Прокупље резерве 
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константоване у атарима села Југовац и Пашинац. У питању је мрколигнитски угаљ, врло 

слабе калоријске моћи, олигоценско-миоценске старости. На подручју општине Прокупље 

има и графита, једне од најдефицитарнијих минералних сировина у Србији. Истраживања 

су показала да графита има на Видојевици, Пасјачи и јужним падинама Јастрепца. На 

Видојевици и Пасјачи су до сада утврђене четири графитоносне зоне, са 

висококвалитетним концентратом графита, који би могао да има широку употребну 

вредност. Велико распрострањење има и мермер,који је константован на северним 

падинама Пасјаче и Видојевице и јужним падинама Јастрепца, у атарима села Губетин, 

Ћуковац, Бумбурек, као и на Хисару, Прокупачким виноградима и другим местима. Ови 

мермери су најчешће беле боје, ређе смеђе или сивкасте. Експлоатисани су код Бериља, 

Губетина, преко пута Хисара, али је данас експлоатација угашена. Од руда метала, 

значајне су руде олова и цинка које су константоване на планини Видојевици, док је 

титанијум пронађен на источним и северним падинама Пасјаче, североисточним и 

југоисточним падинама Видојевице. Потребно је детаљније истраживање ових лежишта 

како би се утврдио квалитет, али и резерве руде. Као пратилац титанијума јавља се 

магнетит, руда гвожђа. Магнетит највеће распрострањење има северно од Житног Потока, 

и то у лежиштима код Уме и Црвенице, где се у кратком временском периоду вршила и 

експлоатација. Руда гвожђа има и на јужним падинама Јастрепца. Приоритетне зоне за 

експлоатацију су у околини Мале Плане (глина), на Видојевици (фелдспати), код Бериља 

(доломити), Лукомирских ливада (графити), итд. 

Имајући у виду истражена, али и недовољно истражена лежишта претежно 

неметаличних сировина, може се доћи до закључка да у општини Прокупље има 

потенцијала за експлоатацију, и развитак индустрије на бази њиховог коришћења. 

 

3.14. Туризам 

 

Туризам у општини Прокупље везује се пре свега  за пар локалитета који имају 

значајан туристички потенцијал и перспективу. То је пре свега Хисар као најлепши и 

најдрагоценији културно историјски и туристички бисер Прокупља је уједно и омиљено 

шеталиште, са низом занимљивих садржаја. 

Брдо Хисар предствља заштитни знак и  симбол града, диже се изнад самог тока 

Топлице, у југозападном делу града. Брдо Хисар има облик купе, укупне површине 20 ha, 

пречника 1200 m у дужини и 816 m у ширини, са највишим врхом 357, 5 м.н.в.На самом 

врху Хисара налазе се остаци старог града Хисара из римског периода са зидинама, 

утврђенима и кулама. Испод средњовековне тврђаве 1929.године је саграђена задужбина 

Др. Алексе Савића предратног министра здравља. Приликом градње ове задужбине 

пронађени су ретки материјали и предмети из античког доба као што су новчићи са ликом 

цара Константина. Данас је задужбина модеран ресторан Савићевац са баштом 

видиковцем и шест соба. Улагањем на овом локалитету омогућило би се да средњовековна 

Југ Богданова тврђава постане летња позорница, као и завршетак трим стазе и њено 

осветљавање омогућило би шетњу и уживање у погледу. 
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                                                      Слика 5. Брдо Хисар и Савићевац 

  

Извор: преузето са www.stazeibogaze.info 

А на месту епигеније Топлице планира се изградња етно ресторана воденице. 

Завршетком ових пројеката била би заокружена комплетна понуда овог локалитета. 

Локалитет Бели Камен налази се на 1000m, на свега 16 km од града. На Белом 

Камену налази се планинарски дом који је у власништву општине, и који је поприлично 

запуштен. Вредна помена је и астрономска опсерваторија на Белом Камену односно 

Видојевици која би требала да буде главни покретач развоја туризма. Током зиме постоји 

могућност за развој зимског туризма са ски стазама, стазама за санкање. Посебно је 

интересантна северна страна ка Прокупљу која пружа могућност за једну професионалну 

ски стазу са ски лифтом. 

             Слика 6. Астрономска опсерваторија на Белом Камену 

 

Извор: http://srb.news-front.info/2016/05/25/kod-prokupla-postavlen-najve-i-teleskop-u-regionu 

 

http://www.stazeibogaze.info/
http://srb.news-front.info/2016/05/25/kod-prokupla-postavlen-najve-i-teleskop-u-regionu/
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Бубличко језеро смештено је на 12 km од Белог камена ка југоистоку недалеко од 

Житног Потока 

На свега 2 km од града налази се Растовничко језеро као веома интересантна 

локација за развој туризма, али је као и већина туристичких потенцијала недовољно 

искоришћена. 

Археолошки локалитет Плочник налази се на 25 km од Прокупља и представља 

неолитско налазиште старо 7000 година. Сам локалитет простире се на 120 ha. Откривен је 

1927. године, приликом трасирања железничке пруге од Прокупља према Куршумлији, а 

већ следеће године обављена су прва истраживања. Народни музеј из Београда је обављао 

истраживања у периоду од 1960 до1978. године, а од 1996. године, народни музеј Топлице 

и народни музеј 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. Експонати се чувају у народном музеју Топлица 

Прокупље, а 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... 

Црква Светог Прокопија у Прокупљу подигнута је крајем IX и почетком X века, 

припада преднемањићком периоду. Прокупље је једини град у Србији који је добио име по 

свецу Св. Прокопија чије се мошти као и делови моштију Светог Ђорђа налазе у цркви. 

Црква је смештена у самом подножју живописног брда Хисар 

Слика 7.Црква св. Прокопија(лево) , Латинска црква (десно) 

 

Извор: www.wikipedia.org 

 

Југ Богданова црква или Латинска црква како је чешће зову налази се свега 

стотинак метара од цркве Св.Прокопија. Подигнута је на темељима античког храма 

посвећеном Херкулу. Подигнута је у XIV веку, једнобродна са припратом. Конзервирана је 

тако да су сачувани делови фресака 'Тајна вечера' и ' Свети ратници'. Одомаћени назив 

'Латинска' је из периода процвата трговине са Дубровником XVII -XVIII век, када је 

http://www.wikipedia.org/
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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. 

Основни услов за развој туризма и прихват туриста заснива се на изградњи и 

обнови постојећих смештајних капацитета. Једини репрезентативни смештајно 

угоститељски објекат Прокупља је  хотел Хамеум саграђен шездесетих година, смештен у 

самом центру града са смештајним капацитетима од 12 једнокреветних, 24 двокреветних 

соба, рестораном са 120 места, ту је и банкет сала, као и тераса са капацитетом од 140 

гостију. 

Атрактивне локације и значајнија улагања у изградњу објеката за смештај, и то 

хотела високе и средње  класе допринеле би у привлачењу туриста. 
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Закључак 

 

Сумирајући све поменуто долази се до закључка да постоје изузетни природни 

предуслови за неометан привредни напредак и развој, као што су плодно земљиште, 

велика шумска пространства, повољни климатски услови, који су по обиму и квалитету 

значајан развојни потенцијал 

Наспрам потенцијала, јавља се проблем њихове валоризације, где постоје извесна 

ограничења: веома лоша комунална опремљеност сеоских насеља; уситњеност земљишног 

поседа лош квалитет путева, неискоришћеност постојећих капацитета; недовољна 

искоришћеност туристичких ресурса;. 
 

Због изнетих разлога општина Прокупље је, као и непосредно окружење,годинама 

уназад недовољно развојено подручје. Међутим, постоје одређени позитивни помаци: 

успешне приватизације неких некада друштвених фирми; развој (али још увек недовољан) 

предузетништва. Кључни проблеми садашњег развоја су, поред незапоселности, 

недовољна улагања и скромна буџетска средства, изражена депопулација, одлазак млађег и 

образованог становништва, и процес старења становништва на руралном подручју 

 

Демографску структуру Општине данас одликује: депопулација, старост 

становништва, низак фертилни контигент, висок удео делатности секундарног сектора 

(индустрија) и делатности које се финансирају из буџета (државна управа, здравство, 

образовање) 

 

До позитивних помака у општини могуће је доћи ангажовањем пре свега локалне 

самоуправе, израдом стратешких планова и сигурнијим улагањем капитала у пројекте од 

општег друштвеног значаја.   
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