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Увод 

 
Општина Прокупље је смештена у југозападном делу централне Србије. Припада  

Топличком округу.  Посматрана територија је смештана у долинској равни и планинском 

побрђу средњег дела слива Топлице. Обухвата јужне падине Великог Јастрепца и северне 

падине Радан планине и њених огранака. Повољни климатски услови и надморска висина, 

богатство шумама, водама итд. омогућава развој пољопривреде, шумарства и сточарства, а 

на бази њих и делатности прераде примарних производа. Општина представља и 

потенцијалну туристичку атракцију. 

Долине Топлице, нарочито зона Прокупља, је приоритетно развојно подручје на 

коме постоји највећа концентрација релативно повољних услова за живот, нарочито за 

комуницирање (саобраћај) и привређивање, односно за изградњу насеља. 

Остали делови Општине су брежуљкасти и брдско – планински и карактеришу их 

добри услови за здрав живот, воћарску и сточарску производњу, шумарство, ловни и 

излетнички туризам, уз нешто теже услове за успостављање комуникација у односу на 

долински део Општине. 
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1. Географски положај 
 

Општина Прокупље се простире на површини од 759 km², а број становника који живе 

на тој територији износи 44 419. Град Прокупље се налази на надморској висини од 255 m, 

а број становника који живи на територији града Прокупља износи 27 673. 

Географски положај и конфигурација терена чине општину Прокупље значајном 

средњебалканском трансверзалом у повезивању Црног и Јадранског мора. Ова трансвезала 

простире се дуж Топлице, Косанице и преко Косова и Метохије, и на тај начин чини 

најкраћу везу између Моравско-вардарске долине и Јадранског мора. Општина Прокупље 

чини значајну тачку на путним правцима Коридор 10 и 7 у повезивању централне са 

јужном и источном Европом. 

Прокупље је административни, привредни и културни центар истоимене општине и 

Топличког округа. Налази се у јужној Србији, у средњем току реке Топлице, на 43° и 24’ 

с.г.ш и 21° 19’ и.г.д. На северу се општина Прокупље граничи са општинама Крушевац и 

Алексинац, на истоку са општинама Мерошина и Житорађа, на југу са општином Бојник, а 

на западу са општинама Куршумлија и Блаце. 

 

 

 
Слика 1. Територија општине Прокупље;  

извор: sh.wikipedia.org 
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2. Физичко – географска обележја 

 
2.1. Геолошка обележја 

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

Јужне Мораве, у којем 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.). 

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 представљене 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 представљају облици Земљине површи који су настали и непрекидно се мењају 

под дејством унутрашњих и спољашњих сила. Какви ће облици бити зависи још и од 

геолошког састава терена. Према томе у рељефу се јављају две основне генетске 

категорије облика то су тектонски и ерозивни са акумулативним. 

 

2.2.1. Тектонски облици 

 
У границама општине Прокупље налазе се планине Јастребац, Пасјача, Видојевица, 

Арбанашке планине, Радан планина и Соколовица.  

Видојевица  је планина у југоисточном делу  Србије  у близини  Прокупља. 

Припада Родопским планинама. Највиш врх је Бандера висок 1155 m. Од Пасјаче је одваја 

превој Бели камен, којим пролази пут Прокупље-Бојник. На врху планине налази се 

опсерваторија, односно астрономска станица која припада Астрономској опсерваторији 

Београд.  Планина је прекривена шумом и пашњацима. На Видојевици се организују 

једнодневни излети и такмичења у зимско спортским дисциплинама на нивоу Топличког 

краја (Дамјановић М., 2008.) 
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Пасјача  је планина у југоисточном делу  Србије  у близини  Прокупља. 

Припада Родопским планинама. Највиш врх је Орлов камен висок 901 m. Планина је 

прекривена шумом и пашњацима. Богата је и рудама фелдспата, берила и графита 

(Дамјановић М., 2008.) 

Радан планина  се налази се између реке Топлице на северу и Јабланице на југу. 

Припада Родопским планинама, а налази се управо на месту где се Динариди сучељавају 

са Родопима. Највиши врх је Шопот  на 1409 m н.в.  Смештена је југозападно од 

Прокупља односно западно од Лебана и Медвеђе. Њену геолошку основу чине силикатне 

стене из палеозоика са кристаластим шкриљцима. У југозападном делу Радан планине 

(Мајдан планина) налази се рудник Леце, у истоименом месту. У састав Радан планине 

налази се Арбанашке планине, Мајдан планина, Петрова гора-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 за 

последицу има топлију и блажу климу. То је произвело својеврстан феномен, јер се 

тзв. храстов вегетациони појас са класичних 700 m подигао на 800 m – 900 m нв. 

Захваљујући топлијој клими на Радан планини је опстало 

неколико ендемских и реликтних биљних врста, међу којима су најзначајнији 

остаци прашуме из доба терцијара. 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  (Дамјановић М., 2008.). 

Арбанашке планине се настављају на Соколовицу ка истоку и североистоку. Од 

запада према истоку протежу се у дужини од око 4 km, а од севера ка југу 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 и 

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

и флаширање  (Дамјановић М., 2008.) 

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

Грабовачке реке на североистоку и истоку и представља висораван у просеку 850-900 m 

надморске висине. 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. Позната је по богатству лековитог биља и шумских плодова. На Соколовици 

је ловиште „Соколовица“ (7975 ha), богато дивљачима (јелен, муфлон, срна и дивља 

свиња). У оквиру ловишта 1987. године оформљено је прихватилиште за муфлонску 

дивљач на површини од 26 ha, а 1997. године установљено је узгајалиште крупне дивљачи 

„Милошева вода“ на површини од 466 ha. У овом узгајалишту гаје се обичан јелен и 

дивља свиња. На планини су и простране ливаде са периодичним језерима. Радојичино 

језеро и језеро испод Соколовог крша, налазе се на 900 m надморске висине, оба 
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завршавају еволутивни период, обрасла су барским растињем, а преко лета потпуно 

пресуше. Планина обилује изворима хладне питке воде, а најпознатији извори су 

„Милошева вода“ и извоp „Косте Пећанца“. Међу висовима на Соколовици се истичу 

Соколов крш (1115 m), Шарено дрво (1134 m), Радуловац (1050 m) и други. 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.) 

Јастребац је, као што легенда каже, добио име тако што је птица јастреб саградила 

своје гнездо на високом, голом врху, испуштајући из кљуна разне гранчице од којих су 

настале јастребачке шуме. Јастребац се налази у средишњем делу Србије, на простору 

између Блаца, Прокупља, Крушевца, Алексинца и Ниша. Састоји се од два масива, 

Великог и Малог Јастрепца. Спада у родопске планине. 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 (1492 

m), Поглед (1481 m), Змајевац (1313 m), и Бела Стена (1257 m) који представљају 

природну границу између Топлице и Поморавља. Превојем Гребац између Великог и 

Малог Јастрепца води пут Прокупље - Крушевац (преко Рибарске Бање). Јастребац је врло 

стара планина. Постојао је још у терцијару и издизао се из терцијарног мора као велико 

острво, 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.). 

Котлина. Основе геолошке грађе и рељефа Топличког округа постали су за време 

алпског набирања. Средином олигомиоцена дошло је до разламања старе Родопске масе, а 

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

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

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

Јастрепца на северу, Копаоника и Пожара на западу, Проломских планина, Соколовице, 

Арбанашке планине, Видојевице и Пасјаче на југозападу и југу. У неогену један залив 

Панонског језера продро је у Топличко-косаничку котлину и испунио је водом, чији је 

ниво достизао 760 m надморске висине. Топличко-косаничко неогени језеро било је 

најјужнији залив великог Панонског језера. У Топличко-косаничко неогено језеро уливале 

су се речице и потоци са околних планина и брда и носили еродирани материјал и 

акумулирали га у језерски басен. Апсолутна висина централне језерске равни не може се 

тачно одредити, али судећи по епигенији на Хисару (358 m) код Прокупља, она лежи на 

380 m надморске висине (Марковић Ј.,1967.). 
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2.2.2. Флувијални облици 

 
Долина Топлице је композитна, јер се састоји од више проширења и клисура. 

Састављена је из четири морфолошки различита дела:  

- клисурастог дела долине Топлице, од изворишта до села Влахиње, које се налази зап-

адно од Куршумлије,  

- Топличко-косаничке котлине (котлина средње Топлце) од Влахиње до села Губетина, 

- кратке пробојнице између Губетина и Прокупља, и  

- долине доње Топлице, која је усечена у језерске седименте Добрича (Станојевић М., 

2001.). 

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

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

се узвишења која представљају делове геолошке основе са којих су денудационим 

процесима спрани језерски седименти. Надморска висина таквих усамљених узвишења 

износи до 500 m, међу којима су најпознатије: Губа, Велика чука, Умац, Шанац, 

Боровњак, Хисар, који представља ртну епигенију реке Топлице код Прокупља 

(Станојевић М., 2001.). 

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

ивичне епигеније. Некада је на том простору постојао дубок залив неогеног језера између 

кристаластих планина Јастребца и Пасјаче. Његово дно је сада састављено од 

хоризонталних слојева глине и лапора, преко којих долази део слој жућкасте глине и 

хумуса. У том наслеђеном басену река се развила уз јужни обод уз Пасјачу и засекла 

епигенетски у кристаластим шкриљцима. Епигенија се може утврдити и на Губи, али је 

типски развијена на Хисару. Епигенетска долина Топлице налази се између два 600-700 m 

дугачка рта, који су састављени од кристаластих шкриљаца. У самом Прокупљу, поред 

пута за Куршумлију, лежи слатководни неоген. Испод Црног Врха код Прокупља налази 

се око 1 km широка језерска тераса потпуно уравњена и у висини највеће заравњености 

Хисара. Испод ње се по ртовима види низ од три терасе које су речне и показују да се река 

развила и да је неки речни крак низ ртове клизио према конвексној страни речног меандра 

( Цвијић, 1925.) 

 

2.3.Клима 

 

Клима општине Прокупље зависи од климатских фактора ротације и револуције, 

географске ширине, географске дужине, надморске висине, односа копна и мора, рељефа, 

врсте подлоге и биљног покривача и од климатских елемената: радијације, инсолације, 

температуре ваздуха, ваздушног притиска, ветра, влажности ваздуха, величине 

испаравања, облачности, падавина и снежног покривача (Станојевић М., 2001.). 

У долини Топлице влада умерено-континентална клима са изразитијим 

континенталним карактеристикама, топлим летима и умерено хладним зимама. Уствари, 
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лета су топла и прилично сува са високим средњим годишњим и средњим месечним 

температурама, а зиме хладне и снеговите. Мала је и релативна влажност и количина 

падавина. Субпланинска клима је заступљена на висини од 600 до 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. У  табели број 1. приказане су средње месечне и средње годишње 

температуре ваздуха у општини Прокупље за период од 1991.до 2011. На основу тих 

података видимо да је најхладнији месец  јануар са средњом температуром у посматраном 

периоду 0,2
0
C, а најтоплији јули са температуром 21,6

0
C. Октобар са просечном 

температуром 11,5
0
C је толији од априла са просечном температуром 11,0

0
C. 

 

Табела број 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Прокупљу за период 1991 – 

2011. године 

Година  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.год. 

1991. -0,1 -0,4 7,3 9,3 12,3 19,1 20,1 19,1 17,0 11,0 7,8 -1,9 10,0 

1992. -0,7 1,7 5,7 10,5 14,8 18,3 21,0 23,7 17,2 14,1 7,1 0,6 11,2 

1993. -3,0 -1,8 4,2 10,6 17,2 20,9 22,7 24,2 18,3 15,2 3,1 3,4 11,3 

1994. 3,7 2,5 9,1 12,3 17,1 19,3 21,9 22,1 19,7 11,0 6,3 1,2 12,2 

1995. -1,0 5,4 6,1 9,9 14,7 19,4 22,1 19,1 15,4 10,6 3,1 2,0 10,6 

1996. -0,3 -0,9 1,3 9,7 16,9 20,0 20,9 21,3 13,8 11,2 8,0 1,8 10,3 

1997. 0,7 3,2 5,0 6,1 16,2 20.0 20.1 19,2 15,0 8,5 7,1 2,6 10,3 

1998. 2,3 3,6 3,6 12,9 15,0 20,7 22,3 22,0 15,4 12,0 4,0 -3,2 10,9 

1999. 0,1 1,0 6,8 11,9 15,9 19,0 20,5 21,4 17,8 11,2 5,3 2,6 11,2 

2000. -3,4 2,5 6,5 14,1 17,5 19,9 22,3 23,1 16,2 12,4 9,8 3,4 12,0 

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 

Ср.мес 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 
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2.3.2. Падавине 

 

Регионална расподела годишње суме падавина је неједнака и неправилно распоређена, 

што зависи од географске ширине и географске дужине области, удаљености од мора, 

рашчлањености рељефа, односно надморске висине. Годишња сума падавина, по правилу, 

опада од запада према истоку, а повећава се са порастом надморске висине Од изузетног 

значаја за развој биљног света, поред топлоте, јесу и падавине, тачније количина падавина 

и расподела падавина по месецима (плувиометријски режим) (Родић Д., Павловић М., 

1994.). 

Топлички крај је један од најсувљих на простору наше земље, јер добија свега 590 mm 

талога током године. Распоред падавина је прилично неуједначен како по месецима, тако 

и по врсти, али углавном преовладавају киша и снег. Средња годишња количина падавина 

у посматраном периоду је 46,7 mm. Када се посматра распоред падавина по месецима 

видимо да је најмање падавина у посматраном периоду је било фебруара 37,3 mm а 

највише маја 56,3 mm. 

 

Табела 2. Средње годишње и средње месечне количине падавина у периоду од 1991. до 

2011.(mm) 

Година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.год. 

1991. 9,0 51,8 52,6 79,9 54,3 22,2 75,2 27,3 17,4 18,4 16,6 15,3 42,9 

1992. 15,3 9,3 19,6 86,2 60,8 75,5 36,7 2,5 17,8 52,9 115,5 22,9 36,6 

1993. 33,8 22,5 54,7 16,5 28,5 20,5 9,7 9,7 44,2 30,7 82,6 64,1 34,8 

1994. 51,6 32,4 12,2 54,3 33,5 93,2 47,7 17,2 34,6 27,3 19,0 33,1 38,0 

1995. 102,5 31,4 54,7 29,4 51,5 17,9 109,9 84,5 73,9 2,5 41,1 134,2 61,1 

1996. 25,2 20,5 71,5 50,0 84,6 17,3 22,1 23,5 156,1 20,3 45,0 102,3 53,2 

1997. 10,6 14,5 25,0 52,9 69,2 17,7 49,6 45,2 12,6 83,9 18,2 72,2 39,3 

1998. 30,0 74,4 17,8 15,1 66,7 49,3 34,3 102,2 95,3 57,4 95,3 44,4 56,8 

1999. 21,8 37,0 29,5 71,0 31,1 95,3 89,8 6,4 43,0 39,0 61,8 60,1 48,8 

2000. 49,3 29,7 11,7 18,4 53,5 42,0 42,2 6,7 63,9 24,6 20,9 17,6 31,7 

2001. 25,7 35,9 28,0 52,0 53,1 40,4 55,3 42,7 69,1 3,1 42,6 46,9 49,6 

2002. 23,5 17,7 34,2 73,8 61,5 24,0 95,0 86,1 65,6 39,7 32,1 73,9 52,2 

2003 76,1 10,0 4,0 33,7 28,8 50,2 22,1 9,4 45,5 106,9 37,8 30,9 37,9 

2004. - 58,2 40,4 60,3 37,6 81,9 54,5 20,8 66,2 46,7 133,3 35,0 - 

2005. 70,8 67,2 56,0 48,5 79,6 56.2 88,2 92,8 22,0 37,4 51,0 54,1 60,3 

2006. 43,9 68,7 95,8 64,8 44,4 59,8 16,3 95,7 21.7 28,8 15,9 52,7 50,7 

2007. 35,9 30,7 31,2 12,9 104,5 12,6 9,0 51,7 62,5 154,2 50,4 26,2 48,5 

2008. 30,1 7,6 54,0 61,1 64,2 23,6 71,8 70,9 46,3 23,0 40,0 99,6 49,3 

2009. 48,2 - - 47,2 48,6 75,0 49,0 38,0 13,4 97,0 56,9 92,0 - 

2010. 59,5 79,1 80,8 85,7 41,6 92,9 31,9 66,8 16,7 88,6 45,0 66,8 62,9 

2011. 20,5 48,5 43,1 8,6 85,4 19,1 57,8 4,3 38,4 36,6 1,8 37,1 33,4 

Ср.мес 39,2 37,3 40,8 53,4 56,3 46,9 50,9 43,0 48,9 48,5 48,7 56,2 46,7 

Извор: www.hidmet.gov.rs 
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2.3.3. Ветрови 

 

На територији општине Прокупље најчешће дува ветар из југозападног правца, затим 

са севера и североистока. Из југозападног правца дува скоро целе године, има уједначен 

правац и брзину, лети доноси освежење, а у јесен влагу. Ветар који дува са севера доноси 

суво и хладно време, већу честину има од јануара до марта, а североисточни од новембра 

до фебруара (Станојевић М., 2001.). 

Овај крај карактеришу у просеку јаки ветрови. Највећу јачину има јужни и југозападни 

ветар, док најмању има западни ветар. Такође јављају се и ветрови са полудневним 

периодом у које спадају долински и горски ветар. Дању се ваздух у долинама више загреје 

и као лакши струји уз планинске стране. Хладнији и тежи ваздух са планинских страна 

спушта се ноћу у долине и образује горски ветар. Ови ветрови су најизразитији у току лета 

при тихом и ведром времену (Станојевић М., 2001.). 

 

2.3.4. Облачност и инсолација 

 

Облачност је још један значајан климатски елеменат, јер утиче на трајање Сунчевог 

сјаја, то јест, на интензитет зрачења, односно количину примљене топлоте, колебање 

температуре у току дана и године, количину падавина и друго. Облачност је величина 

видљивог неба покривеног облацима  (Станојевић М., 2001.). 

 
 

Табела 3. Средња месечна облачност (1/10) за период 1991-2011. 
Станица  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Прокупље 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 

 

Из табеле 3. видимо да је највећа облачност током зимских месеци, у децембру је 

највећа, а најмања у августу. Пролећа су облачнија од јесени, што условљава веће 

количине падавина. 

Трајање сунчевог сјаја у неком месецу је у непосредној вези са облачношћу, као и са 

дужином дана. Најмања инсолација је приликом зимског солстиција 21.децембра, а 

најдужа током летњег солстиција. Из тих разлога стварно трајање осунчавања најкраће је 

у децембру када су дани најкраћи, а облачност највећа, док је најдуже у јулу када су и 

дани најдужи, а облачност најмања. 
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2.4. Хидрографска обележја 

 

На територији општине Прокупље хидрографска мрежа је добро развијена. Најважнији 

хидрорафски објекат је река Топлица са својим притокама, а ту су и две вештачке 

акумулације Растовица и Брестовница, на истоименим рекама. Минерални извори на 

територији општине Прокупље су Сува чесма и Вички минерални извор. 

Највећа река Топличког округа је Топлица, по којој је цео крај добио назив. Њен 

хидролошки систем образован је крајем плиоцена, када је отекло језеро из Топличке 

котлине. Топлица је највећа лева притока Јужне Мораве, како по дужини, тако и по 

количини воде. 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. 

Код села Мерћеза, Ђерекаруша и Луковска река се спајају, градећи реку Топлицу, дужине 

130 km. Од села Мерћеза до Куршумлије Топлица тече ка југоистоку, уском и дубоком 

долином, па се овај крак раније називао Топлица Тијесна. Код Куршумлије с десне стране 

у Топлицу се улива њена највећа притока Косаница. Низводно од Куршумлије Топлица 

скреће ка истоку и тај правац задржава до свог ушћа у Јужну Мораву. До Прокупља тече 

клисурастом долином дугом 15 km у којој не прима ни једну притоку. По изласку из овог 

теснаца тече широком равницом Добрича и има изгед 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.). 

 

 
Слика 2. Река Топлица и брдо Хисар 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki 
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Река Бресница извире на јужним падинама Јастребца. Изворишни део ове реке је под 

гребеном који спаја два врха Стражимир и Ђулицу. Водоток настаје од Велике и Мале 

реке. Површина сливног подручја износи 12,6 km
2
, при чему је углавном под густом 

шумом са мањим површинама под пашњацима и њивама (Станојевић М., 2001.). 

Растовничка река је десна притока Топлице, у коју се улива код Прокупља. Дуга је 20 

km, површина њеног слива износи 1.950 km², а проток на ушћу је 10 m³/s. Река настаје 

спајањем двеју река на планини Бели Камен. На њој је играђена акумулација Растовница 

(Станојевић М., 2001.). 

Извор Сува чесма се налази на јужним падинама Јастрепца и то на метаморфитима 

представљени мигматит-гнајсевима. Ово је релативно слаб извор са издашношћу 0,2 l/s, 

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

интервалима. Вода у току једног дана истиче у различитим интервалима од 1 до 20 

минута, затим 10-90 секунди престаје истицање воде. У сушним периодима овај извор 

готово пресуши, због чега је и назван Сува чесма (Станојевић М., 2001.). 

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

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

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

износи око 18
0
C, али црвена боја базалтних конгломерата око извора указују да су овде 

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

дубинског порекла и да  захваћене гасовима избијају на површину указују нам мехурићи 

који се у њој непрекидно јављају. Бушотином дубоком 107 m дошло се до нових количина 

воде. Издашност ове бушотине износи 15 l/s, а температура воде из ове бушотине је 

19,2
0
C. По хемијском саставу сврстана је у алкално киселе. Анализом је утврђено да 1l ове 

воде садржи 3,159 gr различитих минералних соли и 2,175 gr слободног угљендиоксида. 

Природна минерална вода са извора у Вичи, продавала се под називом Топличка 

минерална кисела вода „Милан Топлица”, али је ово предузеће 2011. продато Београдској 

фирми „Invest Import”  (Станојевић М., 2001.). 

Акумулација Растовица подигнута је 400 m од ушћа Растовнице у Топлицу. Висина 

бране износи 21 m, а запремина акумулације 468 000 m
3
 воде. Ова акумулација је 

намењена за снабдевање Прокупља индустријском водом, за одбрану од поплава и 

задржавање наноса (Станојевић М., 2001.). 

Акумулација Бресница изграђена је на Бресничкој реци и намењена је за задржавање 

наноса, да амортизује поплавни талас и да обезбеди коришћење воде реке Бреснице за 

снабдевање водом и оплемењивање водотока. Висина бране је 25 m а запремина 

акумулације 1 380 000 m
3
. Бресничко језеро налази се североисточно од Прокупља. 

Дужине је 1km, и налази се на 600 m надморске висине. Дубина језера износи 28 m, а 

ширина 600 m. Бресничко језеро служи за снабдевање пијаћом водом Прокупља и околних 

села  (Станојевић М., 2001.). 
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2.5. Педолошки покривач 

 

Земљиште се сврстава у условно обновљиве ресурсе и представља танак растресити 

површински слој земљине коре који је настао дуготрајним узајамним деловањем геолошке 

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

воде, кисеоника, минералних и органских материја. Земљиште има своје еколошке 

функције (продукција биомасе, заштита флоре и фауне, филтрира органске, неорганске и 

радиоактивне материје) и социоекономске функције (заштита и очување културне 

баштине, извор је сировина, обезбеђује простор за изградњу објеката). У зависности од 

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

карактеристике и угрожено је различитим видовима загађења. 

Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75.896 ha. Од ове површине: 

- пољопривредно земљиште заузима 45.083 ha или 60%,  

- шума 26.895 ha или 35% и 

- неплодно земљиште 3.918 ha или 5% (Стратешки план општине Прокупље, 2006.). 

На територији општине Прокупље издвајамо следеће типове земљишта: гајњаче 35%, 

гајњаче у оподзољавању 19,6%, скелетоидне гајњаче 14,6%, смонице 11,6%, делувијални 

наноси 4,9%, алувијални наноси 3,3% рендзине, сирозем и др 10%.  У долинским равнима 

Топлице и њених притока заступљен је алувијум, на терасама и побрђу преовлађују 

смонице, а на брдско-планинском терену  смеђе земљиште (гајњача) (Стратешки план 

општине Прокупље, 2006.). 

На територији општине Прокупље присутна је деградација тла. Конфигурација 

земљишта је већим делом брежуљкаста до брдско планинска. Плитак и растресит 

педалошки покривач, олујне кише праћене пљусковима, неправилна обрада земљишта, 

лош избор пољопривредних култура довели су до ерозије земљишта. Према количини 

падавина ово подручје може да се сврста у аридне. У периоду  1994-2004. године просечно 

је пало око 580 mm падавина, а оне су смањене у односу на протекли период за 50 до 80 

mm. Овако недовољне падавине које се периодично јављају и углавном су у облику 

пљускова угрожавају подлогу као и високе температуре које се јављају у том периоду (у 

току вегетације биљака). Ублажавање суше наводњавањем је недовољно, јер од укупно 

обрадивих површина наводњава се око 1% и то нестручно, потапањем целе земљишне 

површине (Стратешки план општине Прокупље, 2006.). 

На деградацију тла утиче и човек. 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, једном речју 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.). 
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2.6. Биљни и животињски свет 

 

За вегетациони покривач општине Прокупље карактеристична је значајна 

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

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

доста заступљени (око 22%) док је остали део претежно под ораничним површинама, 

воћњацима и виноградима. До висине од 500 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 

  
3.1.Праисторија 

  

Плочник је археолошки локалитет винчанске културе у истоименом селу, крај обале 

реке Топлице, недалеко од Прокупља, 12 km од Куршумлије. Комплекс археолошког 

насеља Плочник из млађег каменог доба, које је постојало од 5500. до 4700. године п.н.е, 

припада винчанској култури, која је цветала од 5500. до 4000. п.н.е на територијама 

данашње Босне, Србије, Румуније и Македоније. Археолошко налазиште Плочник је 

заузимало површину од 120 ha, коју је чинило неколико целина, ограничених са три 

стране водотоковима река. Његови неименовани становници су се бавили пољопривредом, 

рукотворинама, уметношћу и металургијом, а основни материјал за израду оруђа је био 

камен. Становници Плочника су поштовали лепоту и израдили су 60 разноврсних облика 

предивне керамике и фигурина, не само за употребу, већ такође за забаву и ужитак. У 

склопу археолошког налазишта Плочник је пронађено доста керамичких посуда, али и 

предмета и оруђа израђених од камена и бакра. 

Неолитско 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 
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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. 

У Плочнику су током ранијих истраживања пронађени бакарни предмети, као и руде 

азурит и малахит, које се топе на 700
0
C из којих се добија бакар. Раније су се ови налази 

тумачили случајним укопавањем у археолошки слој који одговара неолиту. Истраживања 

Плочника вођена од 1996. до 2008. године, којима су руководили археолози Душан 

Шљивар и Јулка Кузмановић-Цветковић, кустос Народног Музеја Топлице, доказали су да 

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

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

топљење метала. Пећи на Плочнику су смештене унутар већих грађевина, а уз њих су 

откривене и дуваљке направљене од печене земље. Поред њих су пронађени бакарни 

лимови који указују да је ту обављана производња бакра. Откривене су и рупе дубине 2,5 

m, ширине 8 m у којима није пронађен археолошки материјал. Сматра се да су у питању 

тзв. металуршке јаме, а у њима су пронађени пепео и гар, који настају услед сагоревања на 

високим температурама, на основу чијег састава се може закључити да се на том месту 

топио бакар. Досадашњим истраживањима још увек нису пронађени коришћени калупи, 

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

постоје око Топлице, Косанице и Бањске реке у близини Плочника, а претпоставља се да 

су нека од њих открили становници овог насеља у потрази за каменом погодним за 

обраду. Откриће металуршких пећи у Плочнику мења досадашња схватања о почетку 

људског рударства и металургије, који је око пола миленијума старији него што се то до 

сада мислило. Сам Плочник као средиште јужновинчанске културе, постао је најстарији 

металуршки, а самим тим и индустријски центар пронађен на свету. Археолози желе да 

докажу да је Плочник био металуршки центар централног Балкана. Бакарно доба је важно, 

јер означава прву фазу у којој су људи користили метал. Насеље Плочник је вероватно 

уништено у великом пожару почетком 5. миленијума п.н.е. 

(http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm).    
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3.2.Трагови насељености из римског доба 

 
Постојање римских утврђења на Хисару, потврђује се многим ископинама из тог доба. 

Од највећег је значаја откриће надгробног споменика, вероватно најстаријег надгробног 

споменика у Топлици, с натписом: „Aurelius Marcianus beneficiarius consularis I Severianae 

Alehandrian” . По тумачењу историчара Марковића, овај споменик је подигнут над гробом 

Аурелиуса Марциануса, подофицира римске војске (Бенефициариус цонсуларис), који је 

био нека од истакнутијих личности, а можда и заповедник војне посаде Хамеума. Римски 

град Hameum вековима се одржавао, ружен је у ратовима, дограђиван, и био у употреби 

као утврђење и у време српске средњевековне државе. Међутим, његово име се није трајно 

очувало, што је случај и са именима многих градова 

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

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).  

Нешто већи значај Прокупље ће добити у време кнеза Лазара (1371 – 1389). Под 

његовом владавином, ради спречавања надирања Турака кроз Топлицу, вероватно је био 

обновљен град на Хисару, па можда, на основу тога и живи народно предање да је то био 

Југ-Богданов град.  Из документа који потиче из 1395.  Прокупље се први пут помиње под 

садашњим именом. То је повеља кнегиње Милице, жене кнеза Лазара, којом она 

завештава „Град свјатога Прокопиа” манастиру Пантелејмону у Светој гори. Навођење 

имена Прокопија, у овој повељи, је досад најверодостојнији документ о постанку 

данашњег имена Прокупља. Овакав назив град носи по имену свеца Прокопија, 

хришћанског мученика из доба римског императора Диоклецијана. Пред турско освајање 

Ниша 1386. године мошти св. Прокопија, по црквеном предању пренети су из нишке 

цркве у Прокупље и сахрањене у овдашњу цркву, која и данас носи његово име. Ово 

тумачење порекла назива Прокупља много је вероватније од претпоставке неких 

историчара, који су, гледајући како река Топлица прокопава себи ток око Хисара, дошли 

на помисао да је Прокупље добило име од глагола „прокопати” 

(http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm). 
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3.3. Прокупље у Турско доба 

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

њихово. Приликом освајања Турци су му нанели штету и разорили га. Према 

административној подели турске империје, Прокупље је било седиште кадилука сандџака 

Аладза-Хисар (турски назив Крушевца), који је био у саставу беглербеглука Румелија. 

Турци су Прокупље назвали новим именом – Опкуб, односно Урћуб. Крајем XVI и у XVII 

веку, имало изузетно значајну улогу, као никад раније ни касније. 

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

Турским освајањем балканских држава створени су услови за јединствено економско 

подручје. Укинуте су све трговинске царине и разне феудалне дажбине. Омогућени су 

јединствени услови трговања. Признавши формално врховну власт турске империје 

Дубровачка република је, уз годишњи данак од 12.000 дуката сачувала независност и 

стекла монополистичко право трговине на територији балканских земаља, а уз годишњи 

данак је плаћала и царину од два одсто од вредности робе. Уз овакве новчане дажбине 

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  биле 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. Главни артикал дубровачког извоза из 

Прокупља била је вуна, а поред ње коза и восак. У  Прокупљу су Дубровчани увозили 

дебље вунене тканине, астрахан, неке врсте танке луксузне вунене чохе-свиле, дамаст, 

атлас и друге тканине. Дубровачки трговци из Прокупља су трговали са Венецијом, 

Барлетом, Београдом, Лондоном, Скопљем и Солуном 

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

Године 1688. почео је продор аустријске војске у Србију. У Турској царевини избијају 

нереди, појављују се одметници и у Србији букте устанци. У јесен 1689. године 

Аустријанци су заузели Ниш, Прокупље и Лесковац, чиме су потпуно онемогућене било 

какве везе између Прокупља и Дубровника. Године 1690. приликом повлачења, 

Аустијанци су разорили Прокупље. Ни после повлачења аустријске војске, дубровачка 

трговина у јужној Србији није обновљена. Са уништењем дубровачке трговине у јужном 

Поморављу, Прокупље је изгубило своју привредну улогу у овом крају. Трговачки 

капитали, формирани у Прокупљу, повучени су у Дубровник. Прокупље је опет постало 

мало и сиромашно место, у коме су Турци још готово пуна два века били господари. 

Готово једини видљив траг о постојању дубровачке трговачке колоније сачуван је у 
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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). 

У доба владавине Турака, Прокупље је било подељено на махале с турским називима, 

по којима се и данас називају поједини делови града. Тако је за источни део, на путу ка 

Нишу, остао назив Черкеска махала; на супротној страни, део града око данашње зграде 

Дома синдиката и од пута ка Куршумлији носи назив Царина, а насеље од варошке цркве 

испод Хисара, Табак-махала ( http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm) 

Назив Черкеска махала потиче од имена Черкеза, народа чија је постојбина у 

северозападним пределима Кавказа. Ратујући за своју слободу против Руса, они су 

напустали своју домовину и прелазили у Турску. Турци су их, ради утврђивања своје 

власти и сузбијања побуна, насељавали додељујући им обрадиву земљу. Тако је 1770. 

године у Прокупље насељено стотину черкеских породица. Служећи Турцима, они су 

своју 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 за послугу по турским кућама, а женску децу за 

удају продавали по турским харемима. Поред насељавања 1770. године, церкеске 

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). 

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. 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 

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

    

 

3.4. Прокупље у XIX веку 
 

После пуна три и по века робовања под Турцима, Прокупље је први пут доживело 

краткотрајно ослобођење у првом српском устанку. Међу устаницима је било и неколико 

Прокупчана, који су, кад је плануо устанак, побегли у Шумадију и придружили се 
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Карађорђу. О неким од њих остали су сачувани записи. Тако се помињу: Јаниције 

Милутиновић, Милан Рибничанин, поп Маринко, Риста Исаиловић, Коста Спасић и дуги. 

После краткотрајног ослобођења у првом српском устанку, било је више побуна против 

турског зулума у „прокупачкој нахији“, али су их Турци угушили. 

 

Ослобођење града у српско-турском рату 

 

Седамдесетих година XIX века међу српским живљем, у крајевима данашњег 

југоисточног дела Србије, јавља се нов талас покрета за национално ослобођење и 

присједињење Кнежевини Србији. Такав покрет најорганизованији је био у Нишу. На 

тајном скупу завереника и полагању заклетве и кући Михаила Божидарца, 24.2.1874. 

године, Комитету је стављено у дужност и задатак да енергично, али и опрезно, ступи у 

споразум с виђенијеим и поузданим националним борцима из Добрича, Прокупља, 

Лесковца, Врања, Пирота и других места за тајно припремање устанка против Турака, 

када за то буде наступио згодан моменат. 

Међу неписмено српско становништво Прокупља, покрет за национално ослобођење 

ширили су: свештеници Димитрије Коцић, поп Мића, Живко Костић, Коста Стоиљковић и 

Михаило Хаџи-Поповић, учитељ Стојан Перић, трговци Тодор Стоиљковић, Никола 

Цветковић, Цака Ђорђевић, Таса Костић, Петар Станковић, Мика Хаџи-Тонић, Мита 

Јанковић и још неколико виђенијих и одважнијих Прокупчана. 

Србија је објавила рат Турској 18.6.1876. године. Када је српско-турски рат био 

завршен, Прокупље још неколико година није живело на миру. У околини, по шумама, 

крстариле су наоружане албанске групе, које су пресретале, пљачкале и убијале путнике 

на друмовима и нападале ноћу српске куће (http://www.gradnis.biz/prokuplje/prokuplje.htm).  

 

Град и људи првих дана по слобођењу 

 

Страхујући од српске одмазде, готово све турске и албанске породице, поневши само 

најредније и најважније ствари избегле су из Прокупља пред српском војском. Већина је 

одбегла уз Топлицу, преко Куршумлије и Преполца, у правцу Приштине. Њиховим 

одласком у граду је остао само српски живаљ и циганска сиротиња. У години ослобођења 

Прокупље је имало укупно 1144 куће, од тога српских је било 440, турских 405 и 

албанских 299. Већину домаћинства, нарочито српских, сачињавале су породице са по 

више чланова. Први попис становништва извршен је већ 1878. године. Тада су у граду 

живела 1804 становника, готово искључиво Срби, од тога је било 928 мушких и 876 

женских житеља. Већина становника после ослобођења бавила се земљорадњом, а мањи 

део занатством. Трговина, која је до ослобођења била готово искључиво у рукама Турака, 

постепено је постајала занимање богатијих Срба. Писмени људи могли су се на прсте 

избројати. Према забелешци Мите Ракића (отац песника Милана Ракића), почетком 1878. 

године, у целој Топлици било је 46 писмених људи. У Прокупљу заједно са Добричем, 
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била су писмена само 23 мушкараца и једна жена  После одбеглих Турака и Албанаца 

џамије су остале пусте. Две џамије су порушене убрзо после особођења, а друге две остале 

су још дуго година.  У Хунцар махали до 1929., а у Черкеској махали чак до 1956. године. 

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

 

Досељавање из других крајева 

 

Насељавање Топлице новим српским живљем почело је 1880. године. 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. Исто тако и неколико 

италијанских породица, које су радиле на изградњи железничке пруге од Београда до 

Ниша, настанило се у Новој Божурни. Староседеоци Срби нису радо гледали на досљаке 

са „свих страна света“, који су, без сумње, својим различитим дијалектима, разноликом 

одећом и посебним менталитетом и обичајима унели неспокојство међу домороце. Зато је 

дуго била велика реткост да су млађе генерације досељеника и староседелаца међусобно 

ступале у брак. Међу насељеницима био је и познати јунак из босанско-херцеговачког 

устанка 1875. године, војвода Пеко Павловић. Начелство топличког округа одобрило је 

октобра 1880. године, да му се може доделити „извесна земља за насељење у селу 

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

 

 

3.5. Порекло становништва 

 
Због специфичних историјских услова општина Прокупље, као и Топлица има доста 

једноставну етничку структуру. Већину становништва чине Срби и Црногорци. Њихово 

регионално порекло је доста различито, из чега произилазе извесне разлике у њиховом 

животу и раду. 

Године 1878. скоро је 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. Најбројнији становници изван тадашње Србије били су Црногорци који 

су дали нови тон животу у Топлици. Нису ни малобројни досељеници из Старог Влаха, 

Косова, Јужног Поморавља, граничних делова Србије према Бугарској, као и из Бугарске. 

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. 
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3.6. Кретање броја становника 

 
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). 

 Промене у укупном становништву сложене су и условљене многобројнм факторима. 

Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем природног кретања 

становништва (наталитета и морталитета) и под утицајем миграција (имиграција и 

емиграција)  (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. године 
 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Прокупље 59292 62614 60075 57315 56256 52969 48501 44419 

Арбанашка 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 

Бајчинце 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 

Бели Камен 111 155 111 83 70 21 27 22 

Белогош 328 350 295 226 166 110 88 64 

Белољин 1343 1251 1070 826 769 657 569 485 

Бериље 467 532 561 656 734 788 730 738 

Богујевац 160 190 143 105 36 23 26 16 

Бреговина 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 

Гласовик 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 

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 
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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 742 786 652 513 383 271 184 101 

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 861 851 914 830 912 875 608 558 

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 

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 

Обртинце 146 183 141 92 42 15 14 - 

Пасјача 322 300 245 152 94 16 35 27 

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 
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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 

Ђуковац 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 
 

 

У табели 4. је приказано кретање броја становника по насељима општине Прокупље у 

периоду од 1948. до 2011. године. На основу анализе података изнетих у табели 

потврђујемо раније наведену чињеницу да су сва сеоска насеља захваћена процесом 

депопулације.  Број становника у овим селима је у константном опадању. Село Обратница 

се демографски угасило. Демографски пораст урбаног становништва у периоду од 1948. 

до 1991. је резултат природног и механичког прираштаја, а нарочито механичког прилива. 

Најинтензивнији пораст је био у периоду од 1961. до 1991. разлог таквог пораста је 

индустрализација Прокупља. Након 1991. урбано становништво улази у мирнију фазу свог 

демографског пораста, што је резултат нижег природног прираштаја, али пре свега 

миграције ка већим урбаним срединама. Села којима  прети да се демографски угасе су 

приказана у следећој табели број 5. 
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Табела 5. Преглед сеоских насеља са најмањим бројем становника по попису из 2011. године 

Назив села Број становника Назив села Број становника 

Арбанашка 29 Јовине Ливаде 16 

Балчак 22 Крушевица 19 

Бели Камен 22 Мрљак 23 

Богујевац 16 Нови Ђуровац 5 

Бресник 9 Пасјача 27 

Букулорам 4 Пестиш 9 

Бучица 14 Пискаље 26 

Видовача 24 Прекошница 15 

Власово 19 Ракова Река 18 

Горња Бејашница 19 Ргаје 8 

Горњи Статовац 21 Селиште 14 

Грабовац 8 Стари Ђуровац 8 

Добратић 18 Старо Село 22 

Доња Бејашница 7 Трнови Лаз 15 

Јабучево 10 Широке Њиве 23 

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

 

 
3.7. Густина насељености 

 
Густина насељености показује колики број становника живи на јединици површине, 

односно километру квадратном. Са порастом броја становника расте и густина 

насељености, односно опада са самањењем броја становника на неком простору. Број 

становника који најбоље одговара одређеној површини јесте оптимум становништва. Ако 

је на неком простору број становника већи од оптималне густине, онда за тај простор 

кажемо да је пренасељен, односно ако је број становника испод оптимума, за тај простор 

се каже да је недовољно насељен (Павловић М., 1998.). 

На основу степена концентрације становништва у 1991. години, у Југославији су се 

издвојиле четири зоне:  

- зона слабе насељености – до 50 ст/km²,  

- зона средње насељености 50 – 100 ст/km²,  

- зона високе насељености 101 – 150 ст/km² и  

- зона врло високе насељености, више од 151 ст/km². (Павловић М., 1998.). 

 

Табела 6. Кретање густине насељености општине Прокупље  у периоду од 1948. до 2011. 

године 

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

Број 

становника 
59292 62614 60075 57315 56256 52969 48501 44419 

Густина 

насељености 
78,11 82,49 79,15 75,51 74,11 69,78 63,90 58,52 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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У претходној табели 6  је дат преглед броја становника у годинама пописа и густина 

насељености за сваки од њих. Према претходно поменутој класификацији, можемо видети 

да је простор прокупачког  краја средње насељен, с обзиром да се густина насељености од 

1948. па до 2011. године мења од 50 до 100 становника по квадратном километру. Највећа 

густина насељености је била 1953. и то 82 ст/km
2
, a 2011. jе густина смањена на 58 ст/km

2
. 

 

3.8. Број, величина и структура 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.). 

После другог светског рата у Србији је започео процес значајне трансформације 

домаћинства. Те промене су се огледале у интензивном порасту броја домаћинстава и 

смањењу броја чланова истих. Основне узроке за овакво кретање треба тражити у 

динамичном порасту становништва и распаду до тадашње патријархалне породичне 

организације унутар једног домаћинства, али и у спроведеној аграрној реформи, преласку 

пољопривредног становништва у неаграрне делатности, мигрирању сеоског становништва 

у градове, развоју процеса индустријализације. (Кицошев, Голубовић, 2004). 

 

Табела 7 . Упоредни преглед броја домаћинстава по пописима 1948-2011. 

Година пописа Број домаћинства Просечан бр.чланова по 

домаћинству 

1948. 11041 5,37 

1953. 11936 5,25 

1961. 13639 4,40 

1971. 15543 3,69 

1981. 16806 3,35 

1991. 16641 3,18 

2001. 16204 2,99 

2011. 15119 2,93 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

Када посматрамо табелу број 7, видимо да се број домаћинстава од 1948. до 1981. 

повећавао, а од 1981. је у паду. Број домаћинстава 2011. је износио 15119, што је за 1687 

мање него 1981. Када је у питању просечан број чланова по домаћинству, из претходне 

табеле се може видети да се он смањивао. У свакој пописној години просечан број чланова 

по домаћинству је био мањи у односу на претходни попис. Највећу просечну величину 

домаћинства овај крај је имао 1948. када је износио 5,37 чланова по домаћинству, а 2011. 

број чланова по домаћинству је износио 2,93. 
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 3.9. Природно кретање становништва 

 

Под природним кретањем становништва подразумева се промена укупног броја 

становника на једној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања, 

односно наталитета и умирања или морталитета. Разлика између наталитета и морталитета 

представља природни прираштај. Он може бити позитиван и негативан, односно 

природним путем број становника једне територије може да расте или опада. У случају да 

је наталитет већи од морталитета, тада имамо природни прираштај, а у супротном случају 

јавља се природни пад. Међутим, могућа је и ситуација да је рађање једнаку умирању, и у 

том случају имамо природну стагнацију или нулти природни прираштај. Природно 

кретање становништва доводи до промена код бројности и структуре неке популације. Те 

промене ублажавају ефекте проузроковане миграцијама, али и другим факторима, као што 

су епидемије, ратови, природне катастрофе (Кицошев С., Голубовић П., 2004.) 

 

 

3.9.1. Наталитет 

 

Позитивна компонента природног кретања становништва која доводи до пораста 

бројности неке популације на одређеној територији јесте наталитет. Постоји читав низ 

фактора који посредно или непосредно, дугорочно или краткорочно, утичу на ниво 

наталитета. Они су сврстани у три групе:  

1) биолошки фактори, у које се убрајају: стерилитет (физиолошка неспособност 

учествовања у процесу репродукције становништва), фекондитет (физиолошка способност 

учествовања у репродукцији), полна и старосна структура становништва, просечна 

старост приликом склапања брака, наследне особине и многи други;  

2) социо-економски фактори, односно достигнути ниво индустријализације, 

деаграризације и урбанизације, степен економског развоја, економски услови за живот 

породице, ниво општег образовања и други; 

 3) психолошки фактори, а овде се убрајају: жеља за потомством или њено 

непостојање, давање предности каријери, депресија, страх од порођаја, осећај способности 

за рађање. 

Према годишњој стопи у светским мерама наталитет може бити: 

-  високи (виши од 25‰)  

-  средњи (15-25‰ )  

-  ниски (мањи од 15‰) (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

У табели 8 приказано је кретање опште стопе наталитета и броја живорођених у 

општини Прокупље за период од 1961. до 2011. године. Период пре 1961. године је 

такозвани компензациони период, када су забележене високе стопе наталитета и када је 

дошло до пораста броја становника, како би се надокнадили губици претрпљени у току 

Другог светског рата. Рат и санкције током деведесетих година XX века одразили су се на 
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стопу наталитета. Лоша економска ситуација земље довела је до пораста незапослености, 

пада животног стандарда становништва, опште несигурности. Све је то негативно утицало 

на раст стопе наталитета. 

 

Табела 8. Укупан број живорођених и стопа наталитета од 1961. до 2011. године 

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

Број 

становника 
60 075 57 315 56 786 52 969 50 456 45 261 

Број 

живорођених 
1 026 794 647 705 590 409 

Општа стопа 

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

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

 

На почетку посматраног периода, 1961. године стопа наталитета у општини Прокупље 

је била изнад 17 ‰ тј. општина је припадала зони средњег наталитета. Овакав тренд са 

стопом наталитета средњег нивоа, није се дуго одржао већ од пописа 1971. се смањио на 

13,8 ‰ и од тад је у паду.  Од те године, стопа наталитета ове општине припада трећем, 

најнижем нивоу, испод 15‰. 

 

3.9.2. Морталитет 

 

Негативна компонента природног кретања становништва која доводи до смањења 

бројности неке популације на једној територији јесте морталитет. Различити биолошки, 

социо-економски и психолошки фактори утичу на ниво морталитета. Када је у питању 

утицај биолошких фактора он се испољава преко старосне структуре становништва. 

Образовни ниво становништва, достигнути ниво животног стандарда, али и здравствени 

услови у којима једна популација живи, представљају социо-економске факторе. Што се 

тиче треће групе фактора, односно психолошких фактора, овде спадају различита стања 

човекове психе која доводе до једног вида морталитета, самоубиства (Кицошев С., 

Голубовић П., 2004.). 

 

Табела 9. Укупан број умрлих и стопа морталитета  од 1961. до 2011. године 

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

Број 

становника 
60 075 57 315 56 786 52 969 50 456 45 261 

Број умрлих 502 548 658 748 780 686 

Општа 

стопа 

морталитета 

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

  Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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Лоша ситуација у општини Прокупље је та што се стопа наталитета смањује, док је 

стопа морталитета од 1961. до 2002. расла,  па је до пада стопе морталитета дошло  у 

периоду од 2002. до 2011. са 15,4‰ на 15,2‰. Висока општа стопа морталитета је 

последица биолошких фактора тј. неповољне старосне структуре становништва овог 

подручја. 

 

Табела 10. Кретање стопе смртности одојчади од 1963. до 2001. године 

 1963. 1963-

1970. 

1971. 1971-

1980. 

1981. 1981-

1990. 

1991. 1991-

2001. 

2001. 

Број умрле 

одојчади 
72 412 47 295 13 140 11 102 7 

Стопа 

смртности 

одојчади (‰) 

77,9 58,4 59,2 36,7 20,1 19,7 15,6 15,1 11,9 

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

 

Под одојчетом се сматра дете старо до 364 дана након порођаја. Смртност одојчади је 

један од показатеља смртности становништва, али и достигнутог нивоа животног 

стандарда. Узроци могу бити физиолошког карактера, и то су такозвани унутрашњи 

узроци, али могу бити и здравствено-хигијенског карактера и то су спољни узроци 

(Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

 

3.9.3. Природни прираштај  

 

Природни прираштај је резултат рађања и умирања, па његов обим и ниво зависе од 

одговарајућег кретања ових демогргафских појава. Како је рађање представљено стопом 

наталитета, а умирање стопом морталитета, природни прираштај представља разлику ове 

две вредности. То значи да ће промене у вредности једне или обе компоненте условити 

промену вредности њихове разлике, тј. природног прираштаја. На основу постојања 

могућности различитих комбинација наталитета и морталитета, може се закључити да 

иста вредност природног прираштаја на две територије у истом временском периоду или 

на једној територији у различитим временским периодима може бити резултат 

квалитативно различитих демографских процеса. Природни прираштај се до пре неколико 

деценија углавном израчунавао као позитивна вредност осим у периодима ратова, 

епидемија и разних болести и елементарних катастрофа великих размера, али у 

савременим демографским условима природни прираштај становништва све чешће има 

негативан предзнак, што је последица дугогодишњег опадања наталитета и пораста 

морталитета због старења становништва. (Крстић В., 2007.). 
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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.  

Разликујемо четири типа природног прираштаја:   

- врло висок, преко 20‰ 

- висок, 19 - 15‰ 

- умерен, 14 - 5‰ 

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

 

Табела 11. 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 9,03 

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 

 

На основу података из табеле 11, 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 1981. је износио -0,2‰, а 2011. је био -6,2‰. 

 

3.10. Бракови и разводи бракова 

 

Како се највећи део процеса репродукције одвија унутар брачних заједница, битан 

фактор природног кретања становништва представља кретање броја склопљених бракова 

или нупцијалитет и разведених бракова, односно диворцијалитет (Кицошев С., Голубовић 

П., 2004.). 

 

Табела 12. Закључени и разведени бракови у књажевачком крају од 1963. до 2011. године 

  Закључени бракови Разведени бракови 

Укупно На 1000 ст. укупно На 1000ст На 1000 зак 

1963. 465 7,8 53 0,89 114 

1971. 542 9,5 73 1,28 134,6 

1981. 397 7,1 39 0,69 98,2 

1991. 319 6,0 26 0,49 81,5 

2001. 258 5,2 - - - 

2011. 199 4,4 - - - 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

На основу података из табеле 12, видимо да је највећи број склопљених било 1971. 

укупно 542. од тада се број склопљених бракова смањује, 2011. је било 199 склопљених 



Географске промене општине Прокупље крајем  XX и почетком XXI века 
 

31 
 

бракова. Што се тиче разведених бракова највише је било развода 1971. и то 73 развода,  

од те године број развода се смањује, а 2001. и 2011. развода уопште није било.  

 

 

3.11. Механичко кретање становништва 

 

Поред природног кретања становништва, миграције такође могу на неком подручју 

довести до раста или пада бројности становника. 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. У основи миграције су резултанта тежњи људи за променом 

дотадашњег социјално - економских статуса и начина живота. Овакав вид пресељења 

становништва назива се коначно или трајно пресељења, пошто као исход имају промену 

места сталног боравка. Због тога их треба разликовати од привремених пресељења, која за 

циљ немају трајну промену места боравка ( Крстић В., 2007.).  

Процес миграција се јавља у готово свим етапама развоја људског друштва, тако да је 

пресељавање становништва давнашња појава. Генерално посматрано пресељавање 

становништва или повремено мигрирање, претежно је условљено низом фактора 

социјалних и економских услова живота. Економски неразвијени региони су 

емиграционог карактера, а региони који су достигли виши степен економског развоја су 

имиграциони. Постоје различити критеријуми који могу указати на типове миграција 

становништва. Можемо издвојити следеће критеријуме: времена, територијални, 

разликовања трајних од привремених миграција, мотива (Крстић В., 2007.). 

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.(Кицошев, Голубовић, 2004) 

Квантитативна и квалитативна анализа миграција становништва подразумева одређивање 

следећих компоненти:   

- обим миграционих токова (број исељених, број досељених и њихова разлика која 

представља миграциони салдо), 

-  главне правце миграционих кретања (из региона у регион, из села у град, из града 

у град),   

- временска димензија и интензитет трајања појединих миграционих кретања, 

-  разлике између домаћег и новопридошлог становништва у целокупној структури. 

(Крстић В., 2007). 
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Табела 13. Аутохтоно и мигрантско становништво 1961. и 2011. године у Општини 

Прокупље 

1961. 2011. 

Укупно Од роћења 

живи у месту 

становања 

Досељено Укупно Од роћења 

живи у месту 

становања 

Досељено 

Број % Број % Број % Број % 

60075 40158 66,8 19917 33,2 44419 26648 60 17771 40 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

У табели 13 се види јасна разлика између аутохтоног и досељеног становништва. 

Године 1961. домаћег становништва је било 66,8%, док је 2011, проценат домаћег 

становништва износио 60 %. У посматраном периоду видимо да је дошло до повећања 

досељеног становништва са 33,2% на 40%. 

Дневне миграције представљају посебан облик просторне покретљивости економски 

активног становништва које обавља занимање, ученика и студената. На обим и правце 

дневних миграција утиче низ демографских, социо-економских, геосаобраћајних и других 

фактора. Статистичко праћење промена дневних миграторних токова становништва 

одређеног подручја значајно је за велики број наука, као и у пракси локалног и 

регионалног планирања и имплементације програма просторног развоја (Крстић В., 2007). 

Према методологији пописа 2011. дневним мигрантима се сматрају лица која раде или се 

школују ван места свог уобичајеног становања, али се свакодневно или више пута 

недељно у њега враћају. Сматра се да се лице свакодневно враћа у место сталног 

становања и у случају када је због природе посла одсутно, односно када има смену од 24 

сата или чак дводневну смену од 48 сати (нпр. у саобраћајним, здравственим или неким 

другим службама). Према резултатима пописа из 2002. године  у општини Прокуље било 

је укупно 4630 дневних миграната, од тога 2835 оних који су обављали занимање и 1795 

који су се школовали. Према попису из 2011.године број дневних миграната се повећао за 

500. Тако да је  2920 дневно мигрирало ради обављања занимања, а 2210 ради  школовања. 

 

3.12. Структуре становништва 

 

Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама : полу, старости, занимању, делатности, степену школске спреме, 

расној, етничкој или верској припадности, језику итд. Све те квантитативне и 

квалитативне разлике могу се класификовати у виду демографских структура 

становништва.  

Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 

структура становништва :   

- Биолошке структуре (полни и старосни састав становништва) 

- Економске структуре (активност, делатност, занимање и др.) 
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- Интелектуалне или образовне структуре (писменост, ниво школске спреме)  

- Расна,етничко-верска и лингвистичка структура (Кицошев, Голубовић,2004). 

 

3.12.1. Биолошке структуре 

 

Најбитнији фактори демографског развоја сваке популације јесу карактеристике 

старосне и полне структуре становништва. Поред наталитета и морталитета, старосна 

структура представља битан показатељ оствареног развоја становништва. Структура 

становништва по старости директна је последица наталитета, али и друга компонента 

природног прираштаја, морталитет, такође има велики утицај на старосну структуру. 

Старосно-полна структура становништва је веома важан фактор демографског и 

економског развоја неке области (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

Табела 14. Структура становништва по старости и полу, попис 1991. и 2002. година 

Године 

старости 

1961. 1991. 2011. 

Мушк. Жене Ук. Мушк. жене Ук. Мушк. жене Ук. 

0-4 2148 1924 4072 1684 1638 3322 1044 930 1974 

5-9 2116 2067 4183 1680 1581 3261 1156 1094 2250 

10-14 2455 2381 4836 1782 1686 3468 1296 1170 2466 

15-19 3140 2868 6008 1895 1838 3733 1481 1324 2805 

20-24 2563 2299 4862 1890 1610 3500 1475 1387 2862 

25-29 1610 1657 3267 1660 1624 3284 1325 1177 2502 

30-34 1843 2072 3915 1713 1593 3306 1383 1252 2635 

35-39 2093 2434 4527 1937 1801 3738 1448 1484 2932 

40-44 2019 2394 4413 2006 1790 3796 1515 1429 2944 

45-49 1544 2061 3605 1456 1425 2881 1457 1491 2948 

50-54 1097 1459 2556 1730 1845 3575 1521 1465 2986 

55-59 1248 1520 2768 1925 2167 4092 1739 1698 3437 

60-64 1460 1584 3044 1690 2105 3795 1672 1690 3362 

65-69 1178 1190 2368 1191 1697 2888 1070 1279 2349 

70-74 652 781 1433 707 998 1705 1092 1356 2448 

75+ 448 794 1242 892 1146 2038 1223 1869 3092 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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Графикон 1. Старосна пирамида према попису 1961. године 

 

 
Графикон 2. Старосна пирамида према попису 2011. године 
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Старосна пирамида општине Прокупље према попису из 2011. нам указује да 

старосна структура ове општине припада регресивном типу, јер је ужа при дну, што значи 

мали удео младог становништва (млађег од 20 година). Пирамида се шири при врху, што 

представља пораст удела старијег становништва, а то је последица ниског наталитета, 

негативног природног прираштаја, миграција и других фактора. 

Када је у питању просечна старост у општини Прокупље она је износила 2002. 

године 40,5.  Према последњем попису 2011. године повећала се просечна старост и 

износи 42,3, док је на нивоу Републике Србије 42,2. Најбројнија старосна група, према 

попису из 1991. јесте од 55 – 59 година, као и према попису из 2011. Све мањи удео 

младог становништва последица је пада наталитета, односно негативног природног 

прираштаја. Што се тиче односа између мушког и женског становништва, на основу 

података из табеле 15 видимо да је 2011. нешто више женског становништва и то 307 више 

жена. 

 

Табела  15. Учешће мушког и женског становништва у укупном 2002. и 2011. године 

 1991.година 1991.% 2011.година 2011.% 

Мушко становништво 26115 49,3 22056 49,6 

Женско становништво 26854 50,7 22363 50,4 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

 

3.12.2. Образовна структура 

 

Образовна структура становништва представља још једну важну карактеристику 

сваке популације. Достигнути ниво образовања, као и његова структура, јесу веома битан 

фактор за сваку земљу. Образовна структура становништва одређује се на основу 

писмености и степена образовања, односно школске спреме. Први степен у процесу 

образовања становништва јесте писменост. Писменост је и основни предуслов за даље 

образовање становништва. Под писменим становништвом подразумевају се лица стара 

десет и више година која знају да читају и пишу (Кицошев С., Голубовић П., 2004.). 

 

Табела 16. Неписмено становништво старо 10 и више година, попис 1961. 2002. и 2011. 

година 

 1961. 2002. 2011. 

Укупно  12892 2965 1351 

10-19  347 52 37 

20-34 2729 76 83 

35-64 7810 370 198 

65+ 2006 2396 1033 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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На подручју општине Прокупље од укупно  44419 становника према попису из 

2011. године неписмених је било свега 3,36 % и од тога  је било више неписменог женског 

становништва 1162, а неписмених мушкараца 189. Највише је неписмених у старосној 

групи преко 65 година.  Године 1961. већи део популације старије од 10 година чиниле су 

генерације рођене пре и у току Другог светског рата, па је у структури неписменог 

становништва био велики удео релативно младог становништва. Највећи број неписмених 

2002.  је чинило становништво старо 65 и више година, што је последица природног тока 

старења овог дела популације, па је и очекивано што је и 2011. године највећи број 

неписмених чинило становништво старије од 65 година. 

 

 
Графикон 3. Становништво старо 10 и више година према школској спреми, попис 1961. год. 

Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 
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Графикон 4. Становништво старо 15 и више година према школској спреми, попис 2002. год. 

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

 

 

 
Графикон 5. Становништво старо 15 и више година према школској спреми, попис 2011. год. 

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

 

            Што се тиче школске спреме видимо да је дошло до промена. Када посматрамо 

график 3, видимо да је 1961. био највећи проценат неписменог становништва, такође 

2002.
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велики је и удео становништва који је имао непотпуну основну школу, а мали број 

становника је имао основну и средњу школу. Ситуација се временом поправљала да би 

2002. број становника без школе се видно смањио, као и становништво са непотпуним 

основним образовањем. А дошло је до повећања броја становника са средњим и  основним 

образовањем. Такође, повећан је и број становника са вишим и високим образовањем. 

Према попису из 2011. средњу школу је имало готово пола становништва. Затим је било 

најбројније становништво са основном школом, па са непотпуном основном школом. Али 

број становника без школе у односу на 1961. је видно смањен. 

 

3.12.3. Економска структура становништва 

 

  Значајан показатељ оствареног нивоа привредног и друштвеног развоја неке 

области јесте економска структура становништва. Она обухвата структуру становништва 

према активностима, делатности и занимању. Када је у питању структура становништва 

према активностима, у другој половини XX века бележи се опадање учешћа активног и 

издржаваног становништва, а пораст лица са личним приходима у укупном становништву. 

Разлог све мањег учешћа активног становништва јесте смањена активност млађег 

становништва услед школовања. Са друге стране, расте удео лица са личним приходима, 

услед све ширег обухвата становништва пензијским осигурањем, али и промена у 

старосној структури запослених. 

 

Табела 17. Становништво према економској активности  1991. 2002. и 2011.. године 

 1991. 2002. 2011. 

Укупно становништво 52969 48501 44419 

Економски 

активно 

Свега  25440 20025 16527 

Обавња 

занимање 
22149 15062 11291 

Незапослени 3291 4963 5236 

Економски неактивно 26258 28476 27892 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

Табела 18. Структура запослених према секторима привреде за 1991. и 2002. годину 

Год Укупно Примарни 

сектор 

Секундарни 

сектор 

Терцијарни 

сектор 

Квартарни 

сектор 

Број % Број % Број % Број % Број % 

1991. 13462 100 7574 56,3 566 4,2 2346 17,4 2961 22 

2002. 15062 100 3050 20,3 5223 34,7 2385 15,8 3492 23,2 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

 

Када посматрамо табелу 18. видимо да је дошло до промена у примарном и 

секундарном сектору. Број запослених у примарном сектору је смањен са 56,3% на 20,3%, 

а број запослених у секундарном сектору је повећан са 4,2% на 34,7%. 
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3.12.4.  Етничка структура становништва 

Табела 19. Национална структура становништва у периоду од 1981. до 2011. године 

 1981. 1991. 2002. 2011. 

Срби 51566 49505 45793 40936 

         Роми 1827 1995 1809 2154 

Југословени  738 365 29 11 

Албанци  24 11 - 12 

Непознато 2101 1093 870 1306 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

У табели 19 приказана је национална структура становништва прокупачког краја. 

Према резултатима пописа из 1981. 1991. 2002. и 2011. године видимо да су најбројнији 

Срби и Роми. У посматраном периоду број Срба се смањио, али дошло је до повећања 

Рома. 

Највећи број становника прокупачког краја је православне вероисповести. По 

бројности следеће су католичка и исламска вероисповест, али њихов број је знатно мањи у 

односу на припаднике православне вероисповести. 2002. године се појављује категорија 

"неизјашњени". 

 

Табела 20. Становништво према вероисповести, попис 1991. 2002.и 2011. године 

Вероисповест 1991. 2002. 2011. 

Православна 50420 38839 41494 

Католичка 125 70 76 

Исламска 226 123 299 

Остале 217 99 41 

Нису верници 498 26 122 

Нису се изјасни - 370 731 

Непознато  1483 770 914 
Извор: Републички завод за статистику - http://webrzs.stat.gov.rs 

. 

3.13. Привреда 

 

После периода интензивног развоја који је трајао до деведесетих година, наступа 

период стагнације и погоршања економског положаја општине Прокупље, који је често 

неуспешним приватизацијама још више погоршан. Индустријска предузећа су, иако 

бројна, у незавидној ситуацији, јер је присутно техничко – технолошко заостајање већине 

њих. Пољопривреда, традиционална област, је и даље на незавидном нивоу иако подручје 

општине има повољне услове за развој пољопривреде, нарочито воћарства и сточарства и 

прехрамбене идустрије. Међу разлозима заостајања су екстензивно коришћење 

расположивих ресурса, уситњеност пољопривредних газдинстава, неповољна старосна 
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структура, немогућност примене савремених агротехничких и зоотехничких мера, 

недовољна повезаност са прерађивачком индустријом, неодговарајућа едукативност и рад 

на терену и др.. Ограничени смештајни капацитети, уз неадекватну уређеност и 

недовољну атрактивност, често без додатних пратећих садржаја, потом неодговарајућа 

саобраћајна/путна и комунална инфраструктура (посебно на руралном подручју) су 

ограничавајући фактори досадашњег развоја туризма и комплементарних делатности, 

иако се Прокупље налази на транзитном правцу (Просторни план општине Прокупље, 

2010.). 

 

3.13.1. Пољопривреда 

 

Пољопривреда је на прокупачком подручју значајан ослонац развоја општине и 

значајан чинилац егзистенције становништва. Заједничко је за све у примарној 

пољопривредној производњи да им је тренутно стање економски нарушено са 

тенденцијом да се стање погорша и добија на интензитету, било да је реч о коришћењу 

сопствених производних фондова и потенцијала, било да је реч о коришћењу и других 

пољопривредних потенцијала. Међутим, у складу са иницијативама друштвене заједнице, 

очекује се да ће пољопривреда добити своје место које по значају заслужује и решењем 

виталних проблема бити важан учесник развоја општине. (Просторни план општине 

Прокупље, 2010.). 

Подручје општине Прокупље простире се на површини од 75.896 ha. Од ове површине: 

- пољопривредно земљиште заузима 45.083 ha или 60%,  

- шума 26.895 ha или 35% и 

- неплодно земљиште 3.918 ha или 5%. 

Од површине пољопривредног земљишта 45.083ha, обрадиве површине су 81,6 % 

или 36.79ha. Ова обрадива површина земљишта у општини подељена је на 210.000 

парцела што значи да је 1ha обрадиве површине подељен на 4,3 парцеле. Овако уситњени 

поседи додатно угрожавају експлоатацију земљишта као и његову еколошку заштиту 

(Просторни план општине Прокупље, 2010.). 

Поменуте површине земљишта су 98% у приватној својини, а остатак је у државној 

својини. Приватном својином земљишта газдује око 16.585 домаћинстава  што по једном 

домаћинству износи око 2,8ha земље. Домаћинства су насељена у 107 насеља (Просторни 

план општине Прокупље, 2010.). 

Земљиште по бонетској вредности креће се од прве до осме класе. Површине 

земљишта под првом класом 1%, друга класа 5,8%, трећа класа 17%, четврта класа 24%, 

пета класа 20%, од шесте до осме 32%. На обрађеним површинама земљишта гаје се 

различите биљне културе и то 89% ратарске културе, 9% воћарске културе и 2% винове 

лозе  (Просторни план општине Прокупље, 2010.). 

Рејонизација пољопривредне производње општине Прокупље извршена је у складу 

са њеним агроеколошким карактеристикама, педолошким покривачем, климатским 
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условима и конфигурацијом рељефа. У складу са Просторним планом Републике Србије, 

као и да припада тржишно мешовитом типу са превагом биљне производње и значајним 

уделом воћарства ово подручје се може поделити на два макрорејона пољопривредна 

производње са неколико издвојених микрорејона, а то су: 

 1. Воћарско - виноградарско - ратарски рејон је пољопривредни рејон који се 

налази у зони до неких 500 m, евентуално 600 m надморске висине, обухватајући долину 

Топлице и пружајући се у брдовитој залеђини, као и зону Житног Потока и околине. У 

овом великом рејону могу се издвојити три мања рејона са претежном оријентацијом на 

одређене пољопривредне гране:  

- Ратарски микрорејон, представљен ораницама и баштама уз сами ток реке и у 

источном делу као наставак житородног Добрича, где се налази најплодније земљиште. 

Становништво је оријентисано на гајење кукуруза и пшенице на малим површинама и 

само за своје потребе. На значајније ратарство указује и постојање млинова у насељима 

Белопољин на западу, и Џигољ на истоку. На баштама се гаји и поврће (купус, кромпир, 

лук и др.). У севернијим пределима ове зоне ка побрђу, заступљено је и интензивно гајење 

поврћа у стакленицима и пластеницима, што становништву представља значајан извор 

прихода. Сточарство у насељима није интензивног типа, већ домаћинства држе једну до 

две краве или свиње искључиво за своје потребе;  

- Виноградарски микрорејон, представљен зонама мале површине углавном на 

узвишењима која се дижу са дна котлине, као што су Соколица, Падински брег, Раћуково 

брдо, Вршник, Умац, Мађерско брдо, Пекадинско брдо, Јасењак, Коњарник, Чукар и друга 

мања узвишења. Насеља имају традицију у овој области и којој се након дугогодишње 

стагнације у последњих неколико година становништво опет враћа могу се издвојити: 

Бабин Поток, Прокупље, Доња и Горња Трнава, Булатовац, Међаре, Шишмановац, 

Балиновац и др.;  

- Воћарско-сточарски микрорејон који обухвата највећи део овог макрорејона, 

протежући се од тока Топлице преко побрђа, највећим својим делом, до планинског дела 

општине. Воћарство се може издвојити као најзначајнија грана пољопривреде, где се 

специјализација у производњи одвија у правцу шљиве и облачинске вишње. Сточарство се 

овде јавља у појединим насељима у интензивном типу, фарме у Доњој Белашици и Малој 

Плани, па се стога може рећи да поседује потенцијал за развој. Углавном домаћинства 

држе неколико крда крупне стоке (краве и свиње) и живину, а у периоду када воћњаци не 

роде, сточарство представља значајан извор прихода. 

 2. Воћарско - сточарски рејон заузима површине које се налазе преко 600m 

надморске висине, представљене вишим побрђем, односно огранцима Јастрепца на северу 

и планинама на југу Проломским планинама, Соколовицом, Арбанашким планинама, 

Видојевицом и Пасјачом. С обзиром на површине које се у овом макрорејону налазе под 

ливадама и пашњацима, највећи потенцијал види се у сточарству које је још увек 

екстензивног типа, али уз извесна улагања може се очекивати знатно унапређење. 
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Воћарство, као грана којој погодују педолошки и климатски услови подручја, издваја се 

као значајна грана и у овом делу општине (Просторни план општине Прокупље, 2010.). 

Основни проблеми пољопривредне производње у општини Прокупље су уситњени 

поседи, остарела домаћинства, недостак и дотрајалост пољопривредне механизације и 

опреме, недосататак обртних средстава и развојних програма. 

 

3.13.2. Шумарство 

На подручју општине Прокупље шуме се простиру на 26 895 ha што у односу на 

укупну површину подручја општине (75 896 ha) износи око 35% шумовитости. 

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

Прокупље изнад шумовитости Републике. Државне шуме су уређене у оквиру пет 

газдинских јединица и истима се газдује на основу посебних основа Закона о шумама са 

важношћу од 10 година. Друштвене шуме су уређене само код Компаније ’’Хисар’’ док 

остале шуме нису уређене. За приватне шуме није донет Програм газдовања, већ се 

истима газдује на основу привременог годишњег плана газдовања тим шумама. Приватне 

шуме су распоређене на 27025 катастарских парцела у 97 катастарских општина, тако да 

просечна величина једне парцеле износи 0,38 ha, што говори о великој уситњености 

приватних шума. Дрвна залиха у шумама: - укупна просечна дрвна маса по једном хектару 

износи 115 m
3
, од чега у државним шумама 149 m

3
, у друштвеним шумама 79 m

3
 и у 

приватним шумама 76 m
3
/ha. Највећа просечна дрвна маса налази се у високим државним 

шумама  (Просторни план општине Прокупље, 2010.). 

Остали шумски природни ресурси, као производ шумског еко система (лековито 

биље, шумски плодови, гљиве, ловна дивљач, пашњачке површине и др.) не користе се у 

довољној мери и рационално. Најчешће се врши сакупљање гљива, док се остали 

производи веома слабо користе. Шумска паша је слабо заступљена због великог смањења 

сточног фонда и миграције сеоског становништва из брдско-планинског подручја. 

 

3.12.3. Рударство 

Досадашња истраживања лежишта неметаличних сировина на ширем подручју 

Општине показала су да постоје резерве: 

– фелдспата, односно пегматита од кога се он добија, налазе се јужно и западно од 

Прокупља, на простору од око 300 km
2
 

– доломити код Прокупља налазе се на локацији Бериље 

– глине су у близини села Мала Плана 

– графити су утврђени на локацији Лукомирске ливаде (10 km од Прокупља). 

Експлоатација минералних сировина - појаве и налазишта минералних сировина за 

које је досадашњим истраживањем утврђено да постоје су, првенствено, лежишта и појаве 

фелдспата, доломита, глина, графита. Даља експлоатација ових и других сировина за које 

се утврде да постоје, обављаће се уз обавезно спровођење детаљних истраживања на 
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површинама које су предвиђене за интензивну експлоатацију на бази перспективности и 

рудоконтролних елемената. Експлоатација, првенствено фелдспата и грађевинског камена 

(доломита), као и глина, али и других металичних и неметаличних сировина, уколико се 

истраживањима покаже да би експлоатација била рентабилна и еколошки прихватљива, је 

перспективна активност за општину Прокупље, која се у будућности мора одвијати 

плански, уз поштовање захтева заштите животне средине, тј. уз дефинисање и поштовање 

предвиђеног начина експлоатације и рекултивације простора, као и транспорта и 

складиштења експлоатисаног материјала. Планом ће се дефинисати приоритетне зоне за 

експлоатацију. Обавезно је поштовање пројектованог начина експлоатације и 

рекултивације простора, као и транспорта и складиштења експлоатисаног материјала. 

Планом се дефинишу приоритетне зоне за експлоатацију, и то: у околини Мале Плане 

(глина), на Видојевици (фелдспати), Бериља (доломити), Лукомирских ливада (графити) и 

др. ( Просторни план општине Прокупље, 2010). 

Досадашња истраживања лежишта металичних руда нису указала да на планском 

подручју постоје значајнија налазишта металичних минералних сировина. 

 

3.13.4. Индустрија 

 

Индустрија је најчешће носилац развоја захваљујући великим могућностима 

запошљавања, услед разноврсноати прерадних капацитета, профитабилости, 

пропулзивности и др. Пошто је индустрија у овој општини са дугогодишњом традицијом, 

очекује се њен поновни процват, нарочито у оквиру развоја малих и средњих предузећа – 

прерађивачких погона, као најпреспективнијих облика организовања за прокупачке 

услове. Основна индустријска производња у општини је прехрамбена, а преовлађујући тип 

економске активности је прерађивачка индустрија 42,5%. ( Просторни план општине 

Прокупље, 2010). 

Тренутно постоји 193 малих и средњих предузећа на територији општине и мањи 

број великих предузећа, с тим што преовлађује приватни сектор. Поступак приватизације 

код одређеног броја предузећа још увек није приведен крају. У Прокупљу постоји локална 

агенција за развој , односно Агенција за развој малих и средњих предузећа. ( Просторни 

план општине Прокупље, 2010). 

У привреди општине Прокупље индустрија заузима значајно место у чијем оквиру 

послују привредне организације. 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. 

''Топлица'' металско предузеће, из области неметала: Фиаз, Фабрика стакла, 

Универзалпромет-Фелдспат.  
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Из области текстилне индустрије су предузеће „Топличанка“, које се бави 

производњом и продајом памучног предива. „Никодије Стојановић-Татко“ 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 06.10.2006. године, а већински власник је „Конус Конеx“ д.о.о. 

Словенске Коњице. 

Из области прехрамбене индустрије су компанија „Хисар“, за производњу 

кондиторских производа, кандираног воћа и производа од воћа и поврћа, има традицију 

дужу од 60 година. 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. Октобра 2006. извршена је власничка трансформација и већински 

власник пакета акција постаје „Пионир” д.о.о. Београд. Оно што данас одликује  „Хисар” 

је богат асортиман  производа као резултат вишегодишњег рада и искуства запослених, 

савремени приступи у организацији рада и пословања, примена нових технологија, 

 измене у визуелном идентитету и паковању производа. Хисарови производи  пласирају се 

како на домаћем тако и на иностраном тржишту и бележе стални раст продаје.  

„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 што 

поткрепљује и велики број признања и освојених медаља на разним сајмовима, по чему се 

нарочито истиче стара шљивовица - препеченица „Манастирка“, по квалитету позната по 

целом свету, произведена од најквалитетније шљиве пожегаче. Позната вина су „Хисар“, 

„Племенка“, „Ружица“, „Розе“ и „Прокупац“. Предузеће обилује великим бројем 

малопродајних објеката раширених по целој земљи и сарађује са мноштвом познатих 

предузећа која се баве велепродајом, такође има и пословну јединицу - стовариште на 

обали Црногорског приморја.  

Са извора у Вичи код Прокупља, испод куле Милана Топлице, минерална вода 

„Милан Топлица“ се флаширала још од двадесетих година прошлога века. Освајала је 

златне медаље на светским сајмовима у Паризу (1933) и Лондону (1936). 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 
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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 дрвне индустрије су предузећа „Наш Дом“, „Проивер“, „Сина-стил“, 

„Јард“. „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. 

 Из области грађевинарства „ИГМ Младост“ Мала Плана (некадашњи назив ИГМ 

7. Јули Мала Плана) налази се на магистралном путу Ниш – Приштина на око 10km од 

Прокупља према административној линији са Косовом и Метохијом. Фирма је основана 1. 

фебруара 1960. године а оснивач је била општна Прокупље. Од 02. фебруара 2006. налази 

се у саставу компаније Инекс Морава у чијем саставу су и ИГМ ,,Младост’’ Лесковац и 

ИГМ ,,Младост-Рид’’ Власотинце. Основна делатност предузећа је производња и промет 

грађевинског материјала. За своје производе предузеће поседује атесте Института “ИМС” 

из Београда. Циглана Белољин се бави производњом цигла и опека.  

Многобројни су проблеми са којима се суочавају привредни субјекти Општине. 

Почев од проблема смањења физичког обима производње, искоришћености производних 

капацитета, упошљености радника, њиховој слабој мотивисаности, неадекватног односа 

између укупног броја упошљених и у производњи радно ангажованих радника, проблема у 

организацији процеса производње, обезбеђењу квалитетних обртних средстава, проблема 

у одржавању текуће ликвидности што привредне субјекте општине чине мање 

атрактивним у процесу приватизације. 

 

3.13.5. Туризам 

 
Потенцијали развоја туризма су очувана природна богатства као што су рељефни 

облици, планински врхови, минерални извори, чисти водотокови, језера, очуване шуме 

које одликује богат шумски биодиверзитет, затим културно – историјски споменици (чак 

из праисторисјког периода) и сл. На развој туризма позитивно утиче и добар положај у 

односу на блиске развијене туристичке центре (Копаоник, Пролом бања, Луковска бања, 

Ђавоља варош). Најзначајнији туристички локалитети и потенцијали (природни и 

створени) су на планинама Велики Јастребац и Радан, као и у Топличкој котлини.  У зони 

Прокупља и околине туристички знача има: 

 Брдо Хисар које налази се у југозападном делу града, са леве стране пута 

Прокупље- Куршумлија. Брдо Хисар има облик купе, укупне површине 20 ha., пречника 

1200 m у дужини и 816 m у ширини (основа брда), са највишим врхом 357,5 m.н.в. 

Археолошким истраживањима потврђено је да је брдо Хисар најстарије градско језгро, 

заштитни је знак града и сведок свих историјских догађања. Окружено реком Топлицом са 
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три стране, послужило је Римљанима за изградњу војног логора на једном краку пута 

Ниш-Љеш, којим је централни Балкан био повезан са Јадранским морем. На самом врху 

брда Хисар налазе се остаци средњевековног утврђења из XIV века са бедемима и 

деловима кула, а у самом подножју брда према реци Топлици налазе се остаци четврте- 

Југ Богданове куле. Доминантан објекат на брду Хисар, уочљив из било ког дела града је 

зграда, задужбина др Алексе Савића саграђена 1929. године. Планираним археолошким 

истраживањем, ревитализацијом и додавањем нових садржаја цео природни, споменички 

и историјски комплекс брда Хисар добио би најквалитетније елементе туристичке 

валоризације. 

Црква Светог Прокопија налази се у подножју брда Хисар. Грађена крајем IX и 

почетком  X века, најстарији је и највреднији црквени (сакрални) објекат у граду и један 

од најстаријих у целој Србији. У време градње цркве Топлица се налазила у саставу 

Самуилове државе, односно Охридске епископије. Назив Црква великомученика 

Прокопија почиње да се користи у XIV веку, после преношења моштију овог свеца из 

Нишке епископске цркве 1386. године. За хришћанске вернике значај цркве св. Прокопија 

велики је и због чињенице да се у њој налазе и делови моштију светог Ђорђа, који је 

заједно са св. Прокопијем  као војник Диоклецијанове војске страдао за хришћанску веру. 

Југ Богданова црква коју становници Прокупља много чешће називају латинска. 

Налази се стотинак метара десно од цркве св. Прокопија на зарављеном платоу, накада 

гробљу, а у античком периоду месту где се налазио храм посвећен Херкулу. Подигнута је 

у  XIV веку.  

 

 
Слика 3. Латинска црква  

Извор  https://sr.wikipedia.org 
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Конзервирана је тако да су сачувани делови фресака ' Тајна вечера' и ' Свети ратници'. 

Испод темеља ове цркве откривени су остаци базилике већих димензија са мозаиком из V- 

VI века, а испод тог слоја римски храм посвећен Херкулу из II века ( крај I века). 

Одомаћени назив “Латинска” је из периода процвата трговине са Дубровником. У  XVII и 

XVIII веку, када је бројна дубровачка колонија настањена у Прокупљу добила је ову цркву 

на коришћење. Југ Богданову цркву је по предању заједно са кулом поред реке Топлице 

подигао славни јунак Косовске битке, али још је важније и значајније да цео простор око и 

испод цркве 'чува тајне ' историјског наслеђа првог насеља на територији данашњег града. 

У зони Видојевице налази се локалитет  Бели Камен удаљен  само 16 km од града,  

налази на висини од 1000 метара, са смештајним објектом са бунгаловима, у току је 

изградња астрономске опсерваторије у близини овог локалитета. 

Бубличко (Брестовачко) језеро са мањим смештајним објектом које се налази 12 

km од Белог Камена на југоистоку у зони Житног Потока и села Бублица 

У зони Топлице се налази археолошко налазиште “Плочник”; локалитет површине 120 

ha, на коме је у периоду млађег неолита, средином шестог миленијума пре нове ере, била 

развијена металургија бакра. Налази се 25 km од Прокупља. 

У зони планине Јастребац: Манастир Св.Ђорђа у Ајдановацу грађен око 1320. 

године на обронцима Великог Јастрепца, поседује веома леп, очуван и занимљив живопис, 

а удаљен је 24 km од Прокупља.  

У зони планине Радан очувана природа са вредном вегетацијом, квалитетним 

фондом дивљачи, бројним изворима и потоцима итд. Подручје долине Топлице кроз које 

пролази транзитни путни правац од Јужног Поморавља ка Куршумлији, Копаонику и 

Косову и железничка пруга представљају саобраћајну кичму општине Прокупље, која је и 

прила смештајних капацитета од којих је приступ овим туристички атрактивним 

локалитетима погодан. Природни услови погодују развоју транзитног, екскурзионог, 

ловног, риболовног, излетничког, манифестационог и спортско-рекреативног туризма. з 

значајној важној перспективној туристичкој зони Радана, Јастребца, а поготово 

Копаоника. Прокупље се тако јавља као пункт на транзитном правцу са којег се скреће ка 

поменутим постојећим и потенцијалним туристичким зонама. У северном делу територије 

Општине издваја се подручје планине Јастребац, у јужном делу подручје планине Радан и 

њених огранака, као и ловишта на овим планинама. У том смислу сва места која се налазе 

на магистралном и регионалним путним правцима (Прокупље и друга у долини Топлице, 

Бели Камен, Житни Поток, Бублица, Власово, и друга), имају перспективе за лоцирање 

смештајних капацитета од којих је приступ овим туристички атрактивним локалитетима 

погодан. Природни услови погодују развоју транзитног, екскурзионог, ловног, 

риболовног, излетничког, манифестационог и спортско-рекреативног туризма. 
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3.13.6. Насеља 

 
У 107 насеља општине Прокупље живи 44419 становник (према подацима Пописа 

2011.године). У Граду живи око 61% становништва. Општина има 104 катастарске 

општине са 97 месних заједница, односно 12 месних канцеларија. Просечна величина К.О. 

износи око 729 ha. Највећа К.О. је Велика Плана површине око 3200  ha, а најмања К.О. 

Дреновац око 100  ha (Просторни план општине Прокупље, 2010.). 

У општини Прокупље сва насеља сврстана су у оквиру пет рангова центара и насеља: 

- општински центар: Прокупље ;  

- субопштински центља Житни Поток и центри заједница насеља: Џигољ, Велика 

Плана, Мала Плана, Белољин,; 

- локални центри: Микуловац, Рељинац, Доња Трнава, Доња Топоница; 

- развијенија и популациона већа сеоска насеља: Бабин Поток, Бериље, Ново Село, 

Нова Божурна, Горња Стражава, Доња Стражава, Ћуковац, Бела Вода, Водице, 

Ђуревац (наведена сеоска насеља су приградска јер су у већини случајева већ 

физички спојена са Прокупљем), Бресничић, Баботинац, Горња Трнава, Доња 

Речица, Доња Коњуша, Костеница, Мађере, Петровац, Поточић, Туларе; 

- примарна сеоска насеља: сва остала насеља. 

За општину Прокупље свакако највећи значај има развој општинског и окружног 

центра Прокупља тј. јачање свих његових функција. Осим њега, потребно је јачати и 

општинске центре и све веће центре и насеља општине. Лоша демографска слика је 

велики проблем, па је потребно спровести мере демографске политике, како би се успорио 

стални пад броја становника. Те мере би подразумевале нпр. подстицање нових 

(просперитетнијих) занимања за младе (кроз лакше одобравање донација и кредита). 

Велики проблем је и комунална опремљеност насеља, лоши путеви, проблеми са 

водоснабдевањем, еколошки проблеми и сл. (Просторни план општине Прокупље, 2010.). 
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Закључак 

 

Географски положај и конфигурација терена чине општину Прокупље значајном 

средњебалканском трансверзалом у повезивању Црног и Јадранског мора. 

Природни услови општине Прокупље су по обиму и квалитету  значајан развојни 

потенцијал овог простора. Природне погодности  за живот и рад становништва су широко 

распрострањене на већини терена, у селима за пољопривреду, шумарство, туризам, док су 

на теренима долинских насеља повољни услови за изградњу индустријских капацитета.  

Као што је то случај са многим општинама у Србији, на подручју општине 

Прокупље крајем XX и почетком XXI јављају се негативни демографски трендови 

условљени дуготрајним процесима деаграризације и деопопулације сеоских насеља, као и 

негативним социо-економским процесима. 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), а мали број запослених у предузетништву и 

услугама. 
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