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Сажетак

У овом раду представљене су анторпогене туристичке вредности општине

Куршумлија.  Историја  Куршумлије  датира још из  римског  доба,  када су ударени њени

први темељи културног развоја. Процват хришћанске културе почиње у XII веку, пре свега

са Стефаном Немањом – зачетником српске државе и Св. Савом, нашим првим духовним

просветитељем.  Као  најзначајнија  туристичка  места  издвајају  се  три  бање-  Луково,

Пролом и Куршумлијска бања. Поред бањских места, на територији целе општине постоји

богато  историјско  наслеђе,  где  се  пре  свега  издваја  велики  број  цркава  и  манастира.

Такође, постоји доста културно-историјских споменика, који нам говоре о важности овог

краја током историје.

Кључне  речи:  општина  Куршумлија,  антропогени  мотиви,  цркве  и

манастири, културно-историјски споменици.   



Abstract

This  paper  presents  the  anthropogenic  tourist  values  of  the  municipality  of

Kuršumlija. The history of Kuršumlija dates back to the Roman era, when its first foundations of

cultural development were struck. The blooming of Christian culture begins in the 12th century,

first  of all  with Stefan Nemanja,  the beginner of the Serbian state,  and Saint Sava,  our first

spiritual enlightener. The most important tourist destinations are the three spas - Lukovo, Prolom

and Kuršumlija spa. In addition to the spa towns, there is a rich historical heritage on the territory

of the entire municipality, where a large number of churches and monasteries are distinguished.

Also, there are many cultural and historical monuments that tell us about the importance of this

region throughout history.

Key  words:  Kuršumlija  municipality,  anthropogenic  motifs,  churches  and

monasteries, cultural and historical monuments.
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1. Увод

Општина  Куршумлија  се  налази  у  средишњем  делу  јужне  Србије,  у

Топличком округу, између општина Лепосавић на западу, Бруса на северозападу, Блаца на

северу, Прокупља на истоку, Медвеђе и Подујева на југу и југозападу. Највећа је општина у

Топличком округу  јер  захвата  42,7% његове  територије.  Смештена  је  по  дну  и  ободу

куршумлијске котлине на надморској висини од 365m. 

Најважнија  друмска  саобраћајница  је  Ниш  –  Приштина,  тзв.  Топличка

магистрала која води преко Мерошине, Прокупља, Барлова, Мердара и Подујева. Важан је

и путни правац који повезује Шумадију са Косовом, а иде преко Појата, Крушевца, Јанкове

клисуре, Блаца и Куршумлије.

Једина железничка пруга, која води долином Топлице и Косанице, полази од

Дољевца, на међунарoдној железничкој саобраћајници Београд-Ниш-Скопље-Солун, и иде

преко Прокупља,  Куршумлије,  Мердара и Косовог Поља до Пећи.  Железница је  имала

велики значај у превозу путника и туриста у прошлости, а данас се веома ретко користи. 

Општина Куршумлија захвата површину од 952km²  и по пространству спада

у  ред  највећих  у  Републици.  Становништво  је  распоређено  у  90  насеља  и  27  месних

заједница. Према попису из 2002. године у Куршумлији живи 21.605 људи, а одликује је

релативно слаба насељеност од свега 22 становника по km².  (Танасковић Р., 2008.)

Куршумлија  је  данас  привредни,  просветно  –  културни,  здравствени,

спортско – рекреативни и туристички центар, и град веома богате прошлости. Она, као и

читав  њен  округ  датирају  још  из  римског  периода  када  су  ударени  темељи  њеног

културног развоја.  Скоро да нема насеља у куршумлијском крају које не крије трагове

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

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

археолошка истраживања, случајно пронађени предмети, усмена предања и слично.
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2. Куршумлија кроз векове

На месту данашње Куршумлије  у  римском периоду  се  налазило  значајно

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

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

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

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

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

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

римско доба имали важан привредни и стратешки значај. 

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

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

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

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

на чијим темељима је подигнута Св. Богородица у Куршумлији.

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

околини, данашња Куршумлија је добила назив Топлице. Најстарији помен града Топлице

је из 1019. године у повељи византијског цара Василија II. 

Околина  Куршумлије  је  добила  велики  значај  у  XII  веку када  је  Стефан

Немања, као удеони кнез ту  подигао двор од дрвета и камена, као и два манастира – Св.

Богородица и Св. Никола. Њихови кровови су били покривени оловним плочама, белили

су се на Сунцу и видели из дањине, па је народ место назвао Беле Цркве. (Маћејка М.,

2008.)
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За време владавине краља Драгутина и Милутина доведени су рудари Саси

да активирају некадашње римске руднике. Област од Копаоника до Новог Брда постала је

највећа рударска област на Балкану.

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

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

њима Куршумлија.

На простору општине Куршумлија  постоји  споменичко наслеђе из готово

свих историјских периода, од најстаријих времена па све до данашњих дана. Посебно се

издваја неколико грађевина које су на списку заштићених непокретних културних добара

од изузетног значаја. На овом списку су: црква Св. Николе и Св. Богородице у Куршумлији

и црква Св. Мине у Штави. 

Карта бр. 1- Туристичка карта општине Куршумлија

 (Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki) 
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3. Становништво

Основни развојни ресурс сваке заједнице је становништво.  Становништво

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

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

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

нису оставили значајније трагове материјалне културе.

 Седиште општине је  градско насеље Куршумлија.  По подацима из 2011.

године у Куршумлији је живело 20.109 становника ( град Куршумлија 13.154 становника).

Према  претходном  попису  из  2002.  године  у  општини  Куршумлија  је  живело  21.897

становника.  Према  подацима  из  2010.год.  природни  прираштај  је  износио  -10.6‰.

Повољан географски положај и природни услови омогућили су интензиван друштвено-

географски развој овог простора, али и његову давну насељеност. (Божиновић С., 2014.).

Према  попису  из  2011.  године  у  општини  Куршумлија   општа  густина

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

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

малим учешћем Рома (1,5%), Црногораца (0,5%) и осталих (2%).  (Крунић Ј., Барет М.,

2009.)

За  пола  века  општину  је  напустило  преко  18.  000  људи,  а  неколико

планинских села и заселака остало је без становника. Основни демографски проблеми су

низак  наталитет,  пораст  стопе  морталитета,  миграциони  процеси,  мала  густина

насељености. 
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3.1. Насеља

На формирање  и  развој  насеља  у  општини  Куршумлија,  поред  физичко-

географских  карактеристика  простора,  утицали  су  и  чиниоци  економско-социјалне

природе и историјски услови.  У општини Куршумлија се налази 1 градско и 89  сеоских

насеља.  Највећу  величину  насеља су  имала  1948.  године,  а  најмању величину  насеља

имају на попису 2002. године; процене су да ће се овај тренд опадања просечног броја

становника по насељима, тј. смањење насеља наставити и у будућности. (Стаменковић С.,

2000.)

3.2.  Привреда

Основни  правци  развоја  привреде  на  територији  општине  Куршумлија

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

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

обновљивих  извора  енергије.  Важно  место  у  привреди  општине  Куршумлија  добио  је

бањски  туризам,  који  је  у  успону.  Носиоци  тренутног  привредног  развоја  општине

Куршумлија су "А.Д. Планинка" и  "Симпо ШИК".
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4. Културне туристичке вредности

Основа  развоја  културног  туризма  су  културна  добра  материјалног  и

нематеријалног карактера. Култура и туризам се прожимају. Захваљујући развоју туризма

стимулише се локална, односно регионална туристичка тражња.

Развој  културног туризма темељи се на снажном идентитету дестинације.

Уколико  дестинација  представља  спој  атрактивног  природног  амбијента  и  богатог

културно-историјског наслеђа, велике су могућности за што бољим позиционирањем на

туристичком  тржишту.  Овакав  спој  сврстава  општину  Куршумлију  у  ред  туристички

атрактивних дестинација. 

Туристичким  вредностима  називамо  за  туристе  атрактивне  појаве  и

предмете у природи и друштву. Туристичке вредности су основни фактор кретања чијим се

дејством задовољавају културне и рекреативне потребе. Туристичке вредности деле се на:

природне и културне. Најважнији споменици културе у Куршумлији су два манастира- Св.

Николе и Св. Богородице, који по својој архитектури припадају Рашкој школи.  (Јовановић

М., 2014.)
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4.1. Манастир Св. Николе

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

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

године.

Изградња ове грађевине обухватала је три фазе. Најстарија (Немањина) била

је једнобродна црква са троделним олтарским простором, куполом на средини и једним

мањим одељењем на јужној страни које је било предвиђено за сахрањивање ктитора. Друга

фаза градње била је за време владавине Стефана Првовенчаног у XIII веку. У том периоду

дограђена је спољна припрата са две куле уз западну страну цркве, а између њих засведен

је трем. У источној кули налази се гробница ктитору. Трећа фаза обухвата период XIV века

и време владавине Краља Милутина, када је саграђена капела.

Манастир  Св.  Николе  један  је  од  најстаријих  споменика  монументалне

средњовековне архитектуре код Срба, и представља прототип низа споменика рашке епохе.

Манастирски комлекс одржаван је у целости све до 1690. године, када је почело његово

рушење, након чега је остао централни део црквеног здања са оштећеним кубетом и једна

кула.  Радови на откопавању, заштити и уређењу споменика вршени су са прекидима у

периоду од 1948. до 2003. године. Данас је црквени део скоро у потпуности реконструисан,

док за остале манастирске просторије тек предстоје радови.

Основа манастира са кубетом је над квадратним простором, које је споља

осмострано, а унутра округло са осам прозора. Апсида је троделна споља и изнутра, а

олтар је одељен од наоса са два ступца. Под је направљен од камених плоча, као и од плоча

опеке. 
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 Претпоставља  се  да  су  све  зидне  површине  наоса,  олтарског  дела  и

припрате биле живописане, а о томе сведоче само трагови у виду орнамената који указују

на стилске и иконографске одлике. (Маћејка М., 2008.)

У  близини  црквеног  дела  налазе  се  рушевине  просторија  неопходних  за

монашки  живот.  На  североисточној  страни,  сазидан  је  нов  конак  у  модерном  стилу

грађевинарства. 

Манастир слави пренос моштију Св. Николе (22. Мај), као и Никољдан (19.

Децембар).

Слика бр. 1- Манастир Св. Николе

(Извор: http://kursumlija.org/manastiri-i-crkve/) 

 

4.2. Манастир Пресвете Богородице – Куршумлија
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Манастир Пресвете Богородице налази се у близини ушћа реке Косанице у

Топлицу. Овај манастир саградио је Стефан Немања, око 1159. године, и посветио га својој

жени Ани, која је неко време била монахиња и настојница.

Ова грађевина подигнута је на темељима рановизантијске богомоље из V-VI

века,  и  представља  јединствен  пример  градње  у  српској  средњовековној  архитектури.

(Миљковић М., 1998.)

Слика бр. 2- Манастир Св. Богородице у Куршумлији

(Извор: http://tokursumlija.rs/crkve-i-manastiri/)
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Основа  манастира  има  облик  триконхоса.  На  источној  страни  налази  се

олтарска апсида. Делови наоса (централни део цркве) нису сачувани, па се претпоставља

да је био надвишен куполом. Северно и јужно имала је по једну правоугаону просторију.

Олтарска апсида споља има тространи, а унутра округли облик. Најстарији део зидан је

опеком,  а  унутрашњи зидови били су омалтерисани.  Дужина манастира износи 22m, а

ширина 8m; олтар је ширине 4m, док је део простора са певницама ширине 11m. Овај,

према предању, женски манастир био је активан до 1690. године, када је почело његово

рушење. У њему су својевремено живеле три знамените личности.

Прва  жена  која  се  замонашила  била  је  Ана  (монашко Анастасија),  жена

Стефана  Немање.  Друга  калуђерица  била  је  Аргипина  (световно  Мирослава),  која  је

потицала из  племените  породице  Балшића.Трећа знаменита  личност  била  је  Султанија

Мара, ћерка Деспота Ђурђа Бранковића и жена Султана Мурата Другог. Она је саградила

двор недалеко од манастира, а његови остаци у народу су познати као „Марина кула“. 

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

године  на  дан  празника  Велики  Петак.  Управо  због  традиционалног  обележавања  тог

празника, мештани су манастир назвали „Петковача“.

Слика бр.
3-

Манастир Св. Богородице, сачувани остаци

 (Извор: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/) 
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5. Центар града као амбијентална целина

Центар Куршумлије са градским  парком представља најстарији део града.

Формиран је после ослобођења од Турака 1878. године. 

 Централни део парка краси споменик Ослободиоцима Куршумлије, који је

подигнут 1896. године. 

Слика бр. 4-

Централни парк у Куршумлији са спомеником

 (Извор: https://mapio.net/images-p/73591374.jpg)  

У парку се налази и спомен биста књижевнику Милутину Ускоковићу.
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 У парку је 2000. године подигнут споменик жртвама у ратовима 1990.-2000.

и НАТО агресији 1999. године, а на мермерној плочи су исписана имена 37 жртава.   

Слика бр. 5- Споменик жртвама у ратовима

(Извор: https://mapio.net/pic/p-8377966/)

5.1. Црква Св. Тројице у Куршумлији

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

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

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

урађен 2002. године.

Четири пиластра са унутрашње стране цркве, два са јужне и два са северне

стране зида, спојени су у пределу свода, дајући наосу богатију форму архитектуре.
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У цркви се налази старо јеванђеље, које је пренето из манастира Св. Николе. 

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

рађена на гипсаној подлози. 

У дворишту цркве се налази спомен чесма и парохијски дом. 

Слика бр. 6- Црква Св. Тројице у Куршумлји

 (Извор: http://kursumlija.org/manastiri-i-crkve/)

У граду се налазе и следећи културно-историјски споменици.

5.1.1. Спомен-Костурница

 У  знак  сећања  на  жртве  фашистичког  терора  од  1941.  до  1945.године,

подигнута је спомен – Костурница са именима 145 палих бораца а учесници рата Дринка

Павловић и Александар Војиновић – Војин проглашени су народним херојима.
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Спомен – Костурница погинулим партизанима подигнута је 1951. године у

непосредној близини цркве Светог Николе у Куршумлији. 

Представља је  Костурница дужине 5m, ширине и висине од три метра,  и

споменик чија је висина осам метара а у основи 2 х 2m. У њој се налазе посмртни остаци

бораца НОБ-а погинулих у борбама за ослобођење Куршумлије и околине а њихова имена

су исписана на четири мермерне плоче. На посебној плочи исписана су имена бораца из

рата од 1990 до 1992.године. 

Ово  спомен  обележје  урађено  је  под  покровитељством  и  у  организацији

Среског одбора Савеза бораца Среза косаничког. 

Општинска  организација  СУБНОР-а  уз  помоћ  Скупштине  Општине

Куршумлија извршила је поправку и заштиту споменика октобра 1994.године.

Слика бр. 7- Спомен-Костурница 

(Извор: http://sc.geoview.info/kosturnica_i_crkva_svnikola,24457601p)

14

http://sc.geoview.info/kosturnica_i_crkva_svnikola,24457601p


5.2.2.  Споменик Дринке Павловић

Дринка  Павловић  је  један  у  низу  светлих  примера  просветних  радника

погинулих у борби против фашизма у Другом светском рату. Рођена је 08. новембра  1918.

године у Белановици код Лазаревца. 1937. године долази у Куршумлију где започиње своју

учитељску каријеру. Постаје запажени активиста у борби против фашизма, позивајући све

учитеље, а нарочито учитељице да се залажу за васпитање и образовање жена на селу.

Године 1942. полиција је хапси и спроводи у нишки затвор, а одатле у Београд. 14 Маја

1944.године Дринку одводе на стрељање. 

Слика бр. 8- Споменик Дринке Павловић

 (Извор: https://subnorkursumlija.webs.com/spomen-obelezja-kursumlije) 

Дринка Павловић је народним херојем проглашена 1951. године. Њено име

данас носи основна школа у Куршумлији.  У школском дворишту, на  најлепшем месту,

постављен  је  споменик  овој  храброј  учитељици.  Споменик  је  откривен  07.  јула  1954.

године. Представља га фигура жене са аутентичним ликом Дринке Павловић. Споменик је

изливен у бронзи, а дело је вајара Градимира Алексића. 
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6. Касноантичка базилика

Касноантичка базилика, недалеко од  Куршумлије,  налази се изнад

ушћа реке Косанице у Топлицу, испод виса Марина кула. Црква је подигнута нешто пре VI

века, под називом Маркова-Латинска црква. 

6.1. Марина кула

Марина кула се налази на узвишењу изнад ушћа реке Косанице у Толицу,

2km источно од Куршумлије. Подигла ју је султанија Мара Бранковић у XV веку, када јој је

султан  Мехмед  доделио  на  управу  Топлицу  и  Дубочицу.  Град  представља  значајан

споменик из епохе Бранковића. На највишем врху шумовитог и тешко приступачног брда

налазе  се  остаци  Горњег  Града,  неправилне  четвороугаоне  основе.  На  локалитет  нису

вршена археолошка истраживања. Данас се налази под заштитом Републике Србије као

споменик од великог значаја. 

6.2. Маркова Црква – Латинска црква

Ту је за време византијског цара Јустинијана обновљен римски кастел а ово

утврђење – град је касније названо Марина Кула. У исто време је испод града подигнута

базилика већих димензија, чији остаци стоје и данас, представљајући важан културно –

историјски споменик из тог периода. Базилика је дозидана, касније у XII веку. 

Данас је у народу позната као Маркова или Латинска црква. Простире се у

дужини од 23m а ширина са  бочном средином износи 11, 50m. Црква је  својевремено

имала припрату у дужини од 5,40m, средњи део храма од 13, 60m и олтарски део 2, 50m. 

Ширина централног брода је износила 6, 70m а у целој дужини цркве, са

северне и јужне стране били су дуги параклиси са по четири оделења налик на ћелије. Уз
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саме  зидове  главног  брода  налазила  су  се  камена  седишта,  са  десне  и  леве  стране.

Параклиси су били повезани појединачним вратима кроз која се улазило у средњи брод

цркве на 3,80m од олтара, док је главни улаз био, због природе терена са северне стране и

то прво у припрату па тек онда у главну цркву.

Из  препрате  се  улазило  у  бочне  параклисе,  где  се  на  једној  страни  у

западном делу, највероватније налазила гробница (постоји дубина од 60cm). Од источног

угла јужног параклиса па до гробнице на западу, сачували су се темељи каменог зида који

је у облику троугла опасивао узано двориште цркве. Од северног угла истог параклиса,

ишао је други зид који је опасивао кулу и још једну грађевину на истоку. За ову другу

просторију су археолози утврдили да је заправо друга кула, и то највероватније звонара,

јер  се  налазила  уз  саму  апсиду  са  источне  стране,  док  је  друга  кула  коришћена  у

одбрамбене сврхе (пирг). Сачувани су зидови наоса, припрате и полукружне апсиде као и

спољни  зид.  О  веома  дугој  употреби  објекта,  сведоче  накнадно  дозидани  вестибили,

дворишни простор са јужне стране и две веће поменуте куле које су повезане одбрамбеним

зидом. (Миљковић М., 1998.)

Слика бр. 9- Византијска Базилика

 (Извор: фото Максимовић Ј.)
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         Мада је Марина кула била под заштитом, мештани су порушили темеље и 

однели камен. Постоје остаци подграђа које није истражно ни заштићено. 

Завод  за  заштиту  споменика  културе  из  Ниша  је  1973.године  дозидао

базилику и   конзервирао  до висине  од 1,5m,  па  може да  се  сагледа  величина објекта,

распоред и функција просторија, као и доградња која је извршена у XII веку. 

7. Туристичке знаменитости општине Куршумлија
Најважније  природне,  културне  и  туристичке  знаменитости  у  општини

Куршумлија:  су  Пролом,  Луковска  и  Куршумлијска  бања,  касноантичка  базилика,

манастир Св. Николе, манастир Св. Богородице, центар града као амбијентална целина,

црква Лазарица у Пролому, црква Св. Мине у Штави, црква Св. Ђорђа у Лукову, црква Св.

Петке у Ђавољој Вароши, локалитет Иванова Кула, локалитет Трпезе...

7.1. Пролом бања

Пролом  бања спада  у  ред  најзнаменитијих  бања  у  Србији. Ова  бања  је

најразвијенија  и  најуређенија  бања,  и  представља највећи туристички центар Топлице.

Налази се на крајњем југоистоку општине Куршумлија, на удаљености од 23km. 

Најзначајније  културно–историјске  вредности  Пролом бање су:  црква Св.

цара Лазара, црква Св. Петке, црква Св. Преображења Господњег.
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7.1.1. Црква Лазарица

Градња цркава од дрвета-цркава брвнара код Срба задире дубоко у средњи

век, у доба Немањића. Највећу заслугу има Свети Сава. 

Цркве брвнаре  су  се  најчешће  градиле од храстовог  или боровог  дрвета.

Таква црква је  и  црква брвнара,  посвећена  цару Лазару. Црква се  налази на  2,5km од

Пролом  Бање,  узводно  уз  Проломску  реку, на  640m  надморске  висине.  Ова  црква  је

обновљена  на старим темељима 1890. године, и једина је црква брвнара у Топлици.

Слика бр. 10- Црква Лазарица у Пролом бањи

(Извор: фото Максимовић Ј.)

Српски народ је штитио ове цркве брвнаре, као најснажније упориште свог

духовног  и  друштвеног  живота.   Поред богослужења,  у  овим црквама се  одржавала  и

ширила  писменост  у  обнављању  своје  културне  и  националне  свести.  Тако  је  и  ова

брванара чувала кроз векове светосавски дух ових простора.
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Предање каже да је  црква раније била црквиште,  пре него што је  на ово

свето место свратио цар Лазар са својом војском да се причести пред Косовску битку.

Након Косовске битке народ је на том месту (црквишту) подигао цркву брвнару и посветио

је Светом цару Лазару.  

Црква је у основи квадратног облика са кровом на четири воде и дрвеним

крстом на врху. Са западне стране цркве постоји плоча на којој пише: „ПУТНИЧЕ, КАД

ДОЂЕШ НА ОВО СВЕТО МЕСТО, ПОЗВОНИ, НЕКА СЕ ЗНА, ДА ЈОШ ИМА СРБА У

ЗНАК СЕЋАЊА НА СВЕТОГ ЛАЗАРА И ДАНА 25.  ЈУНА 1389.  ГОДИНЕ КАДА ЈЕ У

ОВОМ  ХРАМУ  ПРИЧЕСТИО  СРПСКУ  ВОЈСКУ  ПРИПРЕМАЈУЋИ  ЈЕ  ЗА  БОЈ  НА

КОСОВО + Амин Боже + Да се Срби сложе“. Лево од цркве је осредња дрвена звонара,

а посебан раритет представља шест увијених стабала шљива у дворишту цркве. 

*Необјашњиву  природну  реткост  представљају  шест  увијених  стабала

шљива у дворишту цркве Лазарице. Легенда каже да су војници после причешћа шест

пута обилазили цркву молећи се за победу на Косову. Шљиве су се увијале у смеру у коме

се војска окретала. Стара стабла су нестала, у дворишту су ницала нова и увијала се,  али

је увек било само шест стабала шљива. 

Слика бр. 11- Увијена стабла шљива поред цркве Лазарице

 (Извор: http://antistresvodic.rs/tajna-uvijenih-sljiva-neobjasnjiva-prirodna-pojava/) 
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7.1.2. Црква Св. Петке у Пролом Бањи

Смештена је у атару Великог Пупавца на 1,5km од бањског насеља. Налази

се на раскршћу средњовековних или можда старијих путева: једног који је водио долином

Топлице према Лабу и  другог  који  је  ишао преко Пролом бање,  планине Радан према

Царичином Граду. Црквиште је откривено 1918. године. А предпоставља се да потиче из

немањићког или чак из старијег периода. 

По пројекту Завода за заштиту споменика културе из Ниша у периоду од

2003 – 2005. године обновљена је једнобродна грађевина дужине 9m ширине 4m и висине

5m. Црква је изграђена од камена и покривена каменим плочама. 

Цркву Св. Петке свакодневно посећују бањски гости, излетници и мештани. 

Слика бр. 12- Црква Св. Петке у Пролом бањи

 (Извор: http://tokursumlija.rs/crkve-i-manastiri/) 
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7.1.3. Црква Св. Преображења Господњег

Црква Преображења Господњег се налази на видиковцу преко пута хотела

Радан. До ње се стиже преко атрактивног пешачког моста. Изграђена је 2013. године. Са

овог видиковца се пружа величанствен поглед на целу бању. 

Слика бр. 13- Црква Св. Преображења Господњег у Пролом бањи 

(Извор: https://tokursumlija.rs/prolom-spa/?lang=en)
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7.2. Луковска бања

Луковска бања је младо бањско насеље, лечилиште и туристички центар у

југоисточном делу Копаоника, на северозападу општине Куршумлија. То је највиша бања у

Србији, чије је седиште на 681m н. в. па је истовремено и ваздушна бања. Лековите воде

Луковске бање су од давнина привлачиле људе да их користе. У Горњој бањи су пронађени

остаци  водоводних  цеви  и  грађевина  из  доба  Римљана.  Бања  је  постојала  и  у

средњевековно доба. Доказ за то су средњовековно утврђење: „Јеринин град“, црквиште

Св. Ђорђа и трагови старих рударских копова. Многе зидине око бање као и рушевине

поред извора описивали су разни истраживачи. 

Интензивнија  изградња и уређење Луковске бање започиње после Другог

светског рата.  Од културно – историјских вредности које употпуњују боравак бањских

гостију и излетника истичемо: цркву Св. Мине у Штави, цркву Св. Ђорђа и цркву Св.

апостола Петра и Павла. (Танасковић Р., 2008.)

7.2.1. Штава – црква Св.Мине

Штава  је  мало  планинско  село  које  се  налази  на  северној  подгорини

Пилатовице, на долинскоим странама Штавске реке, њених саставница и притока, између

770 и 1200m н. в..  Ово место је 9km удаљено од Луковске бање. У прошлости је било

познато  рударско  насеље,  о  чему  сведоче  пронађене  руде  олова,  сребра,  злата  као  и

шљачишта где је топљена руда. 

Значајан културно-историјски споменик, који се налази у Штави, је црква

Св.  Мине.  Овај  објекат  саграђен  је  за  време  пећког  патријарха  Пајсија  (1614-1647)  и

Граничког митрополита Силвестера. 
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Према  народном  веровању,  приликом  досељавања  у  ове  крајеве,  преци

данашњих становника су пренели и своју славу Св. Мину, и саградили цркву за време

владавине краља Милутина. Верује се да је управо краљ Милутин био ктитор првобитог

храма,  те  да  је  ову светињу посветио  свом сину  Стефану  Дечанском.  Црква је,  након

Косовског боја била порушена од стране Турака, а затим и обновљена после 37 година у

време владавине Ђурађа Бранковића. Ова црква носи назив и „Мркшина црква“ према

истакнутом властелину војводи Мркши који је био на двору.

Слика бр. 14 – Црква Св. Мине у Штави

(Извор: фото  Максимовић Ј.)

У  основи,  црква  је  једнобродна  грађевина  са  полукружном  апсидом  и

припратом, а састоји се од два основна, наоса и нартекса. Спољашње димензије су 9.35m

и 5.30m. Кров је направљен од камених плоча, на две воде, што га чини једнинственим у

Србији. Зидови су саграђени од ломљеног и тесаног камена, као и профилисане сиге. Наос

је осветљен по једним уским прозором са северне и јужне стране, као и отвором испред

апсидијалне конхе (Радовић А., 1983.). Врата су ниска, а прозори узани. Лево од цркве

налази се дрвена звонара, чије је звоно изливено у Београду, 1938. године. 

24



Унутрашњост цркве била је живописана детаљима из Јеванђеља и житија

светих, али су услед пожара поједини делови живописа страдали делимично или потпуно.

Фреске су насликане постојаним бојама,  у византијском стилу, где су детаљи одвојени

црвеним  бордурама,  а  композиције  насликане  на  тамноплавој  подлози.  На  таквом,

релативно малом, простору представљен је иконографски садржај који обрађује најважније

догађаје из хришћанске историје (Дељанин Б., Анђелковић М., 1981.). Летопис ове цркве

бележи да су фрескописали македонски иконографи: Никола, Тома, Димитрије и Јован у

XVII веку (Миљковић Д., 1998.)

Црква Св. Мине је 1949. године стављена под заштиту државе као културно

добро од изузетног значаја. 

Слика бр. 15
–Натпис и фреска у цркви Св. Мине 

(Извор: фото Максимовић Ј.)
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7.2.2. Црква Св. Ђорђа

Према предању, у  време Немањића,  у  центру Луковске бање налазила се

црква која  је  била посвећена Св.  Ђорђу, али је  порушена од стране Турака.  Данас,  на

другом  локалитету, тачније  на  видиковцу  „Ненадов  камен“,  саграђена  је  црква  која  је

посвећена истом свецу. Због свог положаја, који је на висини од 975m н.в., представља

праву туристичку атракцију, јер  пружа могућност  посматрања целе  бање као  и  ближе

околине.

Слика бр. 16 – Црква Св. Ђорђа у Луковској бањи

(Извор: http://www.radanklaster.rs/lukovskabanja.php)
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7.2.3. Црква Св. Петра и Павла

Луково је старо село смештено на удаљености од 37 km северозападно од

Куршумлије, готово на самом почетку тока реке Топлице. У овом селу налази се црква

посвећена Светим апостолима Петру и Павлу, а датира из доба владавине краља Милутина

(1213-1321). 

Према предању, црква је била порушена у XIV веку, и у таквом стању остала

све до XIX века. Обнављана је 1871. и 1895. године. Последња обнова извршена је након

земљотреса, 1983. године.

Црква  има  правоугаону  основу, са  полукружном апсидом,  без  певница  и

кубета. Кров је покривен црепом, а спољашњост омалтерисана. Димензије су 10m и 5m.

унутрашњост је живописана фрескама без посебне уметничке вредности. 

Завод  за  заштиту  споменика  културе  из  Ниша  је  1985.  године  извршио

процену стања објекта и установио да је у добром стању. 

У  овој  цркви  је  одлично
очувано  сликарство  које  показује  битне
историјске догађаје. 

Слика бр. 17 – Црква Св. Петра и Павла у Луковској бањи

( Извор: фото Боснић Д.)
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7.2.4. Археолошко налазите – "Јеринини Градови"

Тим археолога је на делу од Куршумлије до Луковске бање открио пет

великих  рановизантијских  градова,  који  се  налазе  у  кругу  од  20km.  Археолози  су

евидентирали 140 локалитета из различитих временских епоха. "Јеринин град" је назив

који  је  српски  народ  давао  старим  грађевинама  и  рушевинама  непознатог  порекла

повезујући их са легендом о проклетој Јерини. Највећи број локалитета припада средњем

веку,  а  мањи  број  су  антички  и  праисторијски  локалитети.   Нововоткривени

средњовековни  градови  захтевају  археолошка  ископавања,  како  би  се  дошло  до

прецизнијих података. 

 

Слика бр. 18 -  Рановизантијски град – тврђава

(Извор: фото: antistresvodic.rs)
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7.3.  Куршумлијска бања

Куршумлијска бања се налази 11km југозападно од Куршумлије.  Лековите

воде ове бање свакако су коришћене још у праисторијско доба. За време Римљана извори

су били каптирани, а у Доњој Бањи је постојало насеље дуж познатог римског пута Ниш –

Љеш. У бањи је нађено више објеката из римског периода а приликом изградње купатила

наилазило се на опеке и зидине и сребрни новац римског инператора Филипа.

У  знак  захвалности  због  излечења  у  бањи  једна  римска  свештеничка

породица подигла је  жртвени мермерни споменик уз посвету: „Слави нимфа богињама

лековитих вода“. 

И у српско средњевековно доба овде су постојала купатила и бањско насеље.

Налазећи  се  у  близини  бројних  рудника,  Немањине  престонице  и  средишта  Топличке

епископије, бања је због изванредне лековитости била на гласу. 

1870. године откривене су „развалине бање“ тј. остаци „од дворана“, руине

од „прастарих цркава“ и трагови „прастарих гробова“. (Милојевић М. С., 1971.)

*Данас Куршумлијска бања није у функцији развоја туризма. Већ пет година

је у веома лошем стању због неуспелог процеса приватизације.
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7.4. Иванова кула

Иван  Кула се налази на западним падинама Равне планине, удаљена

је од Куршумлије 33km. У овом насељу највећу привлачност има средњевековно утврђење

Иванова кула. Иванова кула је саграђена на врху вулканске купе. Правоугаоне је основе,

сачувана је до висине од 14m, са странама од 7, 78 и 5, 80m, стоји на римским темељима,

чији су дебели зидови изграђени од блокова пешчара, појачани комадићима опеке. 

На северној страни се на кулу наслања нека средњовековна грађевина, са

56m у обиму, разорена до темеља, а на јужној страни су нађени остаци млађих грађевина.

Ова зараван, са свих страна је стрмо засечена, и представља изванредан видиковац. На

североистоку се могу видети Соколов вис и Ђак планина. 

Иванова  кула  везује  се  за  топличког  јунака,  у  боју  на  Косову, Косанчић

Ивана. По предању на Иван кули је била резиденција моћног Иван-бега, кога је султан

Бајазит после Косовске битке поставио за господара Косанице. 

Слика бр. 19 –
Иванова кула

(Извор: https://tokursumlija.rs/kule/)
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Локалитет Иван Куле још увек није довољно истражен. У плану је израда

археолошке карте области Косанице а то је прилика да се ово утврђење и његова околина

систематски истраже.  

7.5. Трпезе

Трпезе  се  налази  у  јужном  делу  општине  Куршумлије,  на  благо

заталасаној висоравни. Са висоравни се уздиже више висова, а важнији су Вулово брдо и

Трпешка главица (1050m). Трпежански амбијент са непоновљивом природом и остацима

вредних културних споменика, идиличним кућама, припада драгуљима који сваки туриста

треба да види и да доживи. 

По народном предању насеље је добило име по последњој вечери, трпези

војске  кнеза  Лазара  пред  Косовску  битку.  Ово  насеље  је  имало  велики  значај  у

средњовековно  српско доба,  на  шта  упућују  три  манастира  и  пут  који  је  водио  преко

Трпезе, најкраћи од Прокупља до Косова. 

У  северном  засеоку  Меденице  постоје  остаци  једнобродне  цркве  са

припратом, дужине 9, 15m, ширине 4, 80m, као и темељи неколико грађевина од камена,

западно од цркве.  У засеоку Лакићевићи,  у долини Прекорађске реке,  су остаци храма

дужине 10, 5m, и поклопац од каменог сракофага.  У најјужнијем засеоку Башовићи су

остаци највеће једнобродне цркве, чија је дужина око 20m, ширина 7, 5m, са остацима још

неких грађевина унаоколо (мештани верују да је у овој цркви кнез Лазар причестио војску

уочи Косовског боја). (Кузмановић-Цветковић Ј.,2004.)
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7.5.1. Праведни гроб

У атару овог насеља постоји локалитет под називом „Праведни гроб“. Према

легенди, на том месту, Милош Обилић је погубио војводу Вула зато што није желео да

обмане кнеза Лазара колико је јака Турска војска. 

По другом предању, Милутин, слуга Косанчић Ивана уходио је турску војску

и вративши се у Трпезе пренео вест о њиховој сили. Да се не би стварала паника у српској

војсци, Милан Топлица му је одрубио главу, и то место доби име „Праведни гроб“, јер је

слуга погинуо „на правди Бога“.

У  част  шест  векова  Боја  на  Косову  у  Трпезама  је  одржана  свечаност  и

постављена  је  мермерна  плоча  са  натписом:  „1389-1989.год.  СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО

ШЕСТ ВЕКОВА КОСОВСКЕ БИТКЕ – ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА“.

   

Слика бр. 20 – Праведни гроб

– Трпезе

 (Извор: https://dobrido.wordpress.com/okolina/)
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7.5.2. Црква Св. Петка – Добри До

У самој котлини Доброг Дола, поред пута, близу реке, на старим темељима

некадашње цркве, подигнута је нова црква-брвнара 1903. године, посвећена Св. Петки. Са

четвороугаоном основом, уздизала се као јединствена и монументална црква-брванара, са

иконостасом посебног уметничког декора, у овом крају. Црква је реновирана 1990. године.

Црква слави Св. Петку 8. августа и 27. октобра. 

Црква  је  сазидана  као  јединствени  примерак  куршумлијског  региона,  у

српско-византијском  стилу,  са  основом  уписаног  крста.  Изнад  каскадног  крова,  на

четвртастом постољу, издиже се осмострано кубе са осам прозора. (Маћејка М., 2008.)

Иконостас  је  модерног  типа.  На  њему  су  сачуване  старе  иконе  из  1903.

године.  На  царским  дверима  су  иконописани  апостоли  Петар  и  Павле  (што  је  права

реткост код ионописања), уоквиреним дрвеним рамовима са дрвеним крстом. 

 

8. Црква Св. Врача - Микуљана

Црква Св. Врача налази се у селу Горња Микуљана на 2, 5km  северозападно

од Куршумлије. Према предању Св. Сава је обележио место за зидање цркве тако што је

побио  један  троугласти  камен,  који  и  данас  стоји  у  поду  олтара,  а  народ  га  сматра

чудотворним. Касније је над каменом изграђена црква која је за време Турака више пута

рушена па је дуго била без крова и зидова. Обновљена је 1930.године.
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Слика бр. 21 – Црква Св. Врача у Микуљани

(Извор: https://eparhijaniska.rs/parohije/)

Црква је једнобродна триконхонална грађевина са осмостраном тамбуром и

крстом на врху. Олтарска апсида је тространог облика и споља и изнутра, као и певнице

чији је кров нешто нижи од главног крова цркве. Зидана је каменом и опеком са кречним

малтером. Спољна фасада је омалтерисана и својим изгледом доста подсећа на моравски

стил  што  се  закључује  по  хоризонталној  подели  фасаде  и  кордонских  венаца.  Седам

прозора и врата на јужној страни цркве, дају добро осветљење наосу. 

Портал  је  нешто  израженији  у  пластичној  динамици  самог  оквира,  са

каменим крстом на врху. Северно од цркве налази се звонара. 

Унутрашњост  цркве  није  фрескописана.  Престоне  иконе  су  урађене  на

резбареним рамовима а најзначајније су: Тајна вечера, Пресвета Богородица, Благовести,

Исус Христ...

Народ верује у исцелитељску мост Савиног камена и окупља се сваке године

14. јула на празник Св. Врача. 
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9. Игриште

9.1. Црква Блага Мара

На највишој тачки села Игришта, на висоравни, налази се црква посвећена

Благој Мари-Марији Магдалени. Ова црква представља својеврсну реткост, са посебним

начином градње. У овом планинском селу је и било могуће изградити једино овакву цркву,

цркву-кованицу.  Царске  двери  су  иконописане  Св.  Богородицом  и  Св.  Архангелом

Гаврилом. Лево до царских двери налази се икона Богородице, а на северним дверима је

икона  Архангела  Михаила.  Унутрашњост  цркве  није  фрескописана,  већ  је  само  бело

окречена. На средини цркве налази се целивајућа икона Благе Маре-Марија Магдалене, у

великој мери оштећена.  (Миљковић Д., 1998.)

9.2. Споменик Гвозденом пуку

Први споменик  у  Топлици  подигнут  јунацима  Гвозденог  пука  из  Првог

светског  рата  налази  се  у  селу  Игришту  у  куршумлијској  општини.  На  споменику  су

уклесана  имена  седамнаесторице  Игриштана,  припадника  ове  јединице.  Споменик  је

изграђен од најквалитетнијег гранита, са двоглавим орлом на врху, Карађорђевом звездом

и грбом Србије.  Споменик је постављен  на месту званом "Пресло" у овом селу, на око

1.000m н.в.
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Слика бр. 22- Споменик Гвозденом пуку у Игришту

(Извор: https://alchetron.com/Igri%C5%A1te-(Kur%C5%A1umlija))
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10. Културно наслеђе

10.1. Црква Св.Петке у Ђавољој Вароши

Црква Св. Петке у Ђавољој Вароши изграђена је на темељима византијске

цркве која је обнављана у српско средњовековно доба, а порушена у периоду после две

велике сеобе Срба из ових крајева 1690. и 1737. године. Цркву  је изградило предузеће

А. .Д. „Планинка“из  Куршумлије  2008. године, као цркву брвнару, па је ово сада друга

црква брвнара у Топличком крају. 

Слика бр. 23- Црква Св. Петке у Ђавољој Вароши

(Извор: https://travellers.cafe/sr/2017/davolja-varos/)
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10.2. Ресторан „Европа“

Скроман развој туризма и угоститељства у Куршумлији почиње тек после

1900.године. У граду су тада постојала само два хотела и 12 кафана. 

Стари  хотел,  сада  ресторан  „Европа“  и  данас  постоји  у  центру  града.

Саграђен је 1892.године као хотел са осам соба и радио је до половине шездесетих година

прошлог века. Током свог постојања хотел је угостио многобројне познате личности.

Стари хотел је угостио и младог данског лекара Вилијема Теодора Мелгарда

добровољца  српске  војске,  који  је  после  ослобођења  1918.године  као  једини  лекар  у

ондашњем Косаничком срезу био управник болнице у Куршумлији. Спомен плоча доктору

Теодору  Вилијаму  Мелгарду  (1888-1920)  лекару  из  Данске  налази  се  на  згради  старе

градске болнице. Постављена је 28. августа 1995.године у знак сећања и захвалност за

велики  допринос  у  лечењу  и  здравственом просвећивању  народа  овог  краја,  као  и  за

изградњу градске болнице после Првог светског рата. За израдњу болнице доктор Мелгард

је улагао не само велики труд већ и свој  новац.  Ишао је  од села до села где је  лечио

болесне и сиромашне. Када је епидемија шарлаха захватила наш крај, разболео се и умро

17. новембра 1920.године. Сахрањен је о трошку грађана на градском гробљу а данас једна

улица у Куршумлији носи његово име. 

Спомен  плочу  доктору  Мелгарду  открио  је  академик  др  Војин  Шуловић,

председник Српског лекарског друштва и почасни грађанин Куршумлије. 

Слика бр. 24- Спомен плоча Др. Мелгарду 

(Извор: фото Вујовић Д.)
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11. Туристички промет општине Куршумлија

Куршумлијски  крај  почиње  туристички  да  се  искоришћава  тек  у  првој

половини XX века.  У  овом периоду  забележене  су  посете  туриста  бањама овог  краја.

Међутим,  савремени  развој  туризма  у  овом  крају  почиње  тек  изградњом  савремених

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

развој туризма је каратерисао раст броја долазака гостију и њихових ноћења.

Куршумлијска  општина  је  у  врло  неповољном  периоду  по  туристичка

кретања од 1991-2006.  године тринаест пута  испунила услов (најмање 150.000 ноћења

годишње) да се сматра правом туристичком регијом. Инострани туризам је слабо развијен,

пошто ноћења страних туриста ретко прелазе 1%. У 2008. години остварен је највећи број

долазака после 1990. године, са 22.558 долазака и 126.972 ноћења, са просечном дужином

боравка од 5,6 дана. (Станојевић М., 2001.)

Пролом Бања данас располаже са 1.141 лежајем у 572 собе. По квалитету

понуде заузима високо место међу бањама у Србији, па према томе представља велики

туристички центар. По обиму смештајних капацитета Пролом Бања је на деветом месту

међу бањама Србије.  Њена понуда данас  представља око 2,7% свих лежаја у бањским

местима Србије, а 69,1% лежаја општине Куршумлија.41  Највећи број соба налази се у

Хотелу Радан и Депадансима I и II.

Луковска Бања од 1952.  године  почиње да  се  постепено  уредује  .  После

серије земљотреса 1980. и 1984. године на Копаонику, срушени су неки објекти, смањени

капацитети за смештај, па је и посета слабија. Међутим 2000. године почео је са радом

нови хотел "Копаоник" Б категорије, а године 2009. отворен је хотел „Јелак“ са четири

звездице. Ова бања располаже са 220 соба и 520 лежаја. Највећи капацитети су у хотелима

“Јелак“ и “Копаоник“.
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Слика бр. 25- Хотел Радан у Пролом бањи

(Извор: https://www.globusnis.rs/prolom-banja-hotel-radan/)

Слика бр. 26-  Хотел Јелак у Луковској бањи 

(Извор: http://lukovskabanja.com/smestaj/hotel-jelak) 
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Слика бр. 27- Хотел Копаоник у Луковској бањи 

(Извор: https://www.tripadvisor.rs/Hotel_Kopaonik_Lukovska_Banja-
Lukovo_Central_Serbia.html)
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12. Туристичка организација општине Куршумлија

Туристичка  организација  општине  Куршумлија  основана  је  1995.  године.

Бави се  промоцијом туризма,  подстицањем програма развоја  и  унапређења туристичке

инфраструктуре. Обезбеђује пропагандни материјал, организује стручне, науче, културне,

спортске  скупове  и  манифестације,  прикупља  и  објављује  информације  о  туристичкој

понуди општине.

Слика бр. 28- Туристичка организација општине Куршумлија

(Извор: http://tokursumlija.rs/)
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12.1. Туристичке манифестације

Најважније туристичке манифестације које подстиче, помаже и организује

Туристичка организација општине Куршумлија, су: 

Интернационална фото колонија Ђавоља Варош и Ликовна колонија "Беле٭

цркве", њихов рад и изложбе уметничких остварења у Куршумлији, као и изложбе у Нишу,

Београду и Новом Саду

Слика бр. 29- Фото-колонија

 (Извор: http://www.blaceinfopress.rs/najnovije-vesti/kursumlijaizlozba-fotografija-sa-40-foto-
kolonije-djavolja-varos/) 
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Културно лето- традиционално се одржава сваке године у августу. Поред٭ 

богатог културно-забавног програма, ова манифестација обухвата и такмичење певача

аматера "Први глас Куршумлије".

Куршумлијска гитаријада једна је од највећих рок манифестација која се٭

одржава на југу Србије. 

Слика бр. 30- Куршумлијска гитаријада

 (Извор: http://tokursumlija.rs/manifestacioni-turizam/)
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12.2. 850. година првих задужбина Стефана Немање

Прве задужбине Стефана Немање , манастири Св. Николе

и Св.  Богородице у  Куршумлији,  обележавају  850.  година постојања.

Покренута је иницијатива за обнову храмова који су симбол стварања

српске државе.  Стефан Немања је са овог места почео да уједињује

племена и да ствара државу, тако што је прво саградио манастир Св.

Николу, који је иначе старији и од Ђурђевих Ступова, па све даље. Св.

Сава  је  у  овом  месту  сместио  седиште  епископије.  Због  велике

историјске, културне, али и туристичке вредности ова два манастира

заслужују обнову, и изградњу  пратећих конака. У Куршумлијском крају

налази  се  више  од  70  духовних  светиња  које  представљају   важно

културно наслеђе.

Слика бр. 31- (Извор: http://kursumlija.org/)
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13. Туристичка валоризација антропогених мотива

За коплексан развој  у  Куршумлијском крају  и  остваривања одговарајућих

економских  и  ванекономских  ефеката,  поред  природних,  од  значаја  су  и  антропогене

вредности. Њихов број и разноврсност условљени су бурном историјском прошлошћу. 

Бројни археолошки локалитети, културно-историјски споменици, истроијски

значајна места, урбане целине и специфичности фолклора употпуњују туристичку понуду.

Служе обогаћивању садржаја боравка посетилаца, који већ бораве у бањама.

Туристичка  вредност  манастира  и  могућност  њихове  валоризације

проистичу из више чињеница:

- Културно-историјског значаја,
- Туристичко-географског положаја,
- Архитектонско-споменичке вредности,
- Уметничког домета фреско-сликарства,
- Амбијенталне и пејзажне вредности околине манастира.

Антропогене  туристичке  вредности  су  углавном  комплементарне,

туристички се најбоље валоризују заједно са природним туристичким вредностима крај

којих се налазе. (Станојевић М., 2001.)

Туристички промет споменичких вредности се своди на кратке посете. 

Производи  занатства  и  кућне  радиности  се  валоризују  у  сколпу

етнографских вредности, и могу се наћи у бањсим местима.  (Станојевић М., 2001.)
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14. Закључак

Подручје данашњег југа Србије било је и остало гранично и прелазно, где су

се  сударали  интереси  народа,  империја  и  царстава,  и  кроз  историју  дешавала  бурна

етничка померања и процеси. Општина Куршумлија је данас по пространству (952km²) и

по броју насеља (90) једна од највећих у Србији. Али је по економској развијености и

броју  становника  међу  последњима.  Неповољан  стратешки  и  географски  положај

Куршумлије, с обзиром да се налази изван главних комуникација, као и слаба привредна

развијеност довели су до великих миграционих кретања. Основни демографски проблеми

у  општини  су:  низак  наталитет,  пораст  стопе  морталитета,  неповољна  образовно-

квалификациона  и  старосна  структура.  Наиме,  у  Куршумлији  данас  не  ради  ни  једна

фабрика  што  је  условило  пад  животног  стандарда  а  уједно  повећало  сиромаштво  и

незадовољство становника.  Велики број  младих свакодневно одлази у друге градове,  у

потрази за послом и бољим животом. Највећи одлив становника је забележен, управо у

последњој деценији,  док је  неколико планинских села  потпуно опустело.  Уколико се  у

скорије  време  не  предузму  одговарајуће  мере  популационе  политике,  што  је,  иначе,  у

тренутној економској ситуацији врло тешко, број становника у општини  Куршумлија, у

наредном  периоду  драстично  ће  опасти.  Као  последицу  оваквих  кретања  можемо  да

очекујемо даљи привредни пад, гашење сеоских домаћинстава и школа. 

Посебну вредност општине Куршумлија представљају три, већ афирмисана

бањска лечилишта (Пролом бања 23km, Луковска бања 36km и Куршумлијска бања 11km)

по  којима  је  позната  широм земље.  Развој  и  унапређење бањског  туризма је  једна  од

могућности изласка општине Куршумлија из круга неразвијених.

Поред природних вредности Куршумлије, које представљају окосницу њеног

привредног и туристичког развоја она поседује и значајно културно – историјско наслеђе.

Културна добра побуђују код савременог човека жељу за упознавањем, уједно и тежњу ка

нечем  узвишенијем.  Због  тога  и  споменичко  наслеђе  представља  најлепше,

најупечатљивије  и  најпривлачније  симболе  сваког  краја,  па  њихове  вредности  имају

пресудну улогу у развоју туризма.
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 Највећу  културну  вредност  куршумлијског  краја,  свакако,  имају  прве

Немањине задужбине, храмови Св. Николе и Св. Богородице, као јединствени прототипи

Рашко-византијског  стила  градитељства.  Међутим,  због  економске  неразвијености

општине а посебно због њеног стратешког положаја, ова културна добра немају значајнију

туристичку  функцију. У  току  године  посети  их  само  мањи  број  бањских  гостију  или

мештани за време верских празника. С обзиром да је цео куршумлијски крај обележен

споменичким здањима из скоро свих периода историје (од римског доба када су ударени

темељи  његовог  културног  развоја,  преко  Византије,  средњег  века,  ослободилачких

устанака и борби па све до данашњих дана) и да се у њему налазе три значајна храма која

су под заштитом државе као културна добра од изузетног значаја (црква Св. Николе и Св.

Богородице у Куршумлији и црква Св. Мине у Штави),  требало би им посветити већу

пажњу и значајнију валоризацију у туризму. Пресудну улогу у томе треба да има, свакако,

Туристичка организација општине Куршумлија, која ће да осмисли адекватан маркетинг

програм и њихову понуду као комплементарних туристичких мотива. Све то укључује и

бољу сарадњу са бањама, како би се споменичко наслеђе нашло у њиховом туристичком

програму.

Пре  осмишљавања  понуде  и  укључивања  ових  вредности  на  туристичко

тржиште  потребно  је  да  главни  циљ  општине,  туристичке  организације  и  читавог

подручја,  буду  улагања  у  изградњу  пратеће  инфраструктуре  и  уређење  објеката,

модернизацију  саобраћајне  мреже,  школовање и  запошљавање стручних  кадрова као  и

укључивање заједнице у развој и унапређење културног туризма овог краја. Јер „културни

туризам је  тај  коме је,  између  осталог, циљ да  се  открију  споменичке целине и  друге

појединачне  споменичке  вредности.  Потребно  је  успешно  примењивати  средства  која

доприносе њиховом одржавању и заштити. Овај облик туризма потврђује, уствари, напоре

захтеване  од  заједнице  због  користи  које  се  у  том  погледу  пружају  човечанству“.

(Међународна повеља о културном туризму, Брисел, 1976.)
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