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Увод 

 

 

 Простор општине Прокупље, у јужном делу централне Србије, између јужних 

падина Јастрепца, планине Радан и огранака Копаоника, неравномерно се развијао. 

Становништво, привредни капацитети и комуникације су се концентрисали у долини 

Топлице, углавном у Прокупљу, а планинско залеђе је временом све више заостајало и 

демографски се празнило. У односу на остале општине овог дела Србије, Прокупље 

последњих година све више губи на економској снази, иако је ранијих година било 

снажан привредни и економски центар Топличког округа. Некада значајни привредни 

капацитети данас не представљају погонске снаге овога краја, а недовољна улагања у 

техничку и социјалну инфраструктуру додатно су утицала на слабу атрактивност, 

упркос значајним природним и антропогеним потенцијалима. 

 Природни услови општине Прокупље су значајан развојни потенцијал овог 

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

итд. омогућавају развој пољопривреде, шумарства и сточарства, а на бази њих и 

делатности прераде примарних производа.  

 Основни природни ресурси су пољопривредно и шумско земљиште, 

површинске и подземне воде, појаве и налазишта минералних сировина, релативно 

очувана природна средина, специфичан склоп природних услова као основа за 

пољопривреду и туризам.  

 Циљ овог рада је свеобухватан приказ природних ресурса, као и могућности 

њиховог искоришћавања, у складу са потенцијалима и могућностима, како би се 

постигао равномеран територијални развој и општина укључила у регионалне токове.  
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1. Саобраћајно-географски положај као фактор регионалног развоја 

општине Прокупље 

 

 

Општина Прокупље се налази у Топлици, крају који је назив добио по 

истоименој реци, у чијем се сливу налази више извора топле воде. У овом крају се могу 

издвојити три дела, и то: горња Топлица, узводно од Куршумлије, средња или равна 

Топлица, и доња Топлица са Добричем. Топлички округ обухвата 73% области 

Топлице површине 2 231 km² и њему припадају четири општине: Прокупље, 

Куршумлија, Блаце и Житорађа.  

Општина Прокупље се налази у средњем делу реке Топлице и њеним током је 

подељена на северни и јужни део. На северу општину ограничава Јастребац, на западу 

границу затварају обронци планине Соколовице и делимично Копаоника, на југу је 

планина Радан, док се, пратећи ток реке Топлице, она надовезује на планински масив 

Пасјаче и равничарско подручје Добрича. 

Географски положај је одређен координатама: 43º 3ʼ 48ˮ и 43º 13ʼ 48ˮ северне 

географске ширине и  21º 26ʼ 32ˮ и 21º 36ʼ 42ˮ источне географске дужине. Обухвата 

површину од 759 km² на којој живи 43 631 становник. На северу се граничи са 

општинама Алексинац и Крушевац, на западу и југозападу са општинама Блаце и 

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

Житорађа и Мерошина. 

 

Слика 1: Географски положај општине Прокупље 

 

Извор: преузето са www.sr.wikipedia.org 
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Према положају, општина Прокупље има изразити транзитни карактер, јер се 

преко њене територије остварује веза између Топличке и Крушевачке котлине са једне 

стране, односно веза са Косовом и Метохијом са друге. Данас се веза са окружењем 

остварује друмским саобраћајницама и железничком пругом. Са осталом путном 

мрежом у региону и републици, општина Прокупље је повезана магистралним и 

регионалним путевима (према новој категоризацији: државни путеви I и II реда). У 

питању је магистрални пут бр. 25 и шест регионалних путева бр. 102, 221, 222, 223, 

223а и 245. Територијом општине пролази и пруга нормалног колосека Ниш–

Куршумлија-Косово поље на дужини од 28,5 km, али је она оспособљена за путнички и 

теретни саобраћај само до Мердара, односно до административне границе са Косовом 

и Метохијом.  

 Свакако најзначајнији путни правац је магистрални пут М-25 који кроз 

територију општине пролази правцем исток-запад на дужини од 28,5 km и којим се 

остварује директна веза са суседним општинским центрима. Овај пут уједно 

представља и део европског пута Е-80 којим се остварује директна веза са Приштином 

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

европских путева. Поменути магистрални пут је у целости покривен савременим 

коловозним застором, и пролази кроз подручје града на великој дужини, те је сав 

путнички и теретни саобраћај усмерен на пролазак кроз град, што представља један од 

највећих проблема саобраћајног система на територији општине. Као последица 

мешања локалног са токовима транзитног и теретног саобраћаја, долази до загушења, 

смањења нивоа безбедности, повећања нивоа буке и емисије штетних гасова, те би се у 

наредном периоду већа пажња требало посветити измештању дела магистралног пута 

М-25 ван града Прокупља.  

Регионални путеви повезују општину Прокупље са суседним општинама. У 

питању су двотрачни путеви и углавном су покривени савременим коловозним 

застором (изузев деонице Гребац-Џигољ, која је прекривена шљунком), што није 

случај са локалним путевима који насеља у општини повезују међусобно или са 

општинским центром. Мрежа локалних путева је дуга око 216 km, али је свега 57% 

пресвучено асфалтом. Укупно учешће путева са савременим коловозом износи 71%, 

што је изнад просека за Топлички округ, али и изнад просека за Републику Србију. 

Саобраћајна сигнализација на локалним путевима углавном не постоји, или је у врло 
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лошем стању. Према ставовима општинских служби, више од половине општинских 

путева би требало реконструисати у наредном периоду. 

Најфреквентнија саобраћајница је свакако пут М-25, и то на деоници 

Мерошина-Прокупље, при чему највеће учешће имају возила у транзиту. Последњих 

година се на овој деоници, као и на релацији Прокупље-Мала Плана уочава пораст 

интензитета саобраћаја, док је на осталим деловима магистралног пута забележен 

благи пад интензитета. 

Удаљеност Прокупља од већих градских центара износи: Прокупље-Ниш - 27 

km; Прокупље-Куршумлија - 32 km; Прокупље-Крушевац - 74 km; Прокупље-Београд - 

250 km. Имајући у виду удаљеност од општинских центара и окружења, положај 

инфраструктурних коридора, чињеницу да се на територији општине налази 

раскрсница неколико регионалних путних праваца, близину аеродрома Цар 

Константин, погодност долине Топлице за изградњу саобраћајница, као и повезаност 

са мрежом железничких пруга, саобраћајно-географски положај општине Прокупље се 

може оценити као повољан. 

 Основни недостаци саобраћајне инфраструктуре су пре свега слаба економска 

развијеност и недостатак финансијских средстава за изградњу и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, лоше стање постојећих путева, слаба повезаност насеља у 

јужном делу општине, непостојање планске документације за објекте саобраћајне 

инфраструктуре, непостојање обилазнице око Прокупља, недовољно искоришћене 

могућности железничког вида саобраћаја, и слично.  

 

Слика 2: Мрежа путева у општини Прокупље 

 

Извор: преузето са www.weather-forecast.com 
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2. Природни услови као фактор регионалног развоја 

општине Прокупље 

 

 

 Природни услови који владају на подручју општине Прокупље резултат су дуге 

геолошке прошлости. На релативно малом простору срећу се разноврстан геолошки 

састав, бројне планине и једна котлина, обиље површинских и подземних вода, 

биолошка разноврсност и прави мозаик различитих типова земљишта.  

 

 

2.1.Геолошки састав 

 

 

Топлички крај припада Средишњој зони громадних планина и котлина, 

Родопској маси, најстаријем делу копна Балканског полуострва и Динарској зони 

младих веначних планина. Топличка котлина је настала раседањем старе Родопске 

масе за време младо-штајерске и уз ране покрете атичке фазе алпског убирања, када је 

старо копно разламано и раседано, а као последица тога настале су громадне планине и 

котлине (Стојановић, 1996.).  

Према општим геолошким условима, територија општине Прокупље је 

подељена у пет рејона (Миљковић, 1991.). Рејон 1 обухвата највећу површину 

територије општине у чији геолошки састав улазе кристаласти шкриљци и то: 

ситнозрни гнајсеви, прекамбријски лептинолити, микашисти и лискунске стене, 

мигматити и мермерисани кречњаци. Простире се у средишњем, јужном, источном, као 

и у североисточном и југоисточном делу општине. Рејон 2 се налази у западном и 

југозападном делу, а у његовој геолошкој грађи учествују у једном делу пешчари и 

лапорци, а у другом пешчари и алевролити. Рејон 3 се налази у централном и 

северозападном делу општине и чине га неогени глиновити седименти, пешчари, 

алевролити, глинци, али и алувијално земљиште у долини Топлице. Рејон 4 обухвата 

сам север општине (Велики Јастребац) у чијој геолошкој грађи учествују углавном 

кристаласти шкриљци са мање заступљеним кречњацима. У овој зони је најмања 

насељеност, између осталог, и због великог нагиба. Рејон 5 захвата југозападни део 
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општине, и у његовој геолошкој грађи учествују вулканске брече, туфови, андезити, и 

др.  

 У петрографском погледу, стене које изграђују геолошку подлогу су 

метаморфне, жичне и седиментне стене. Метаморфне стене су најзаступљеније и 

најстарије и представљене су кристаластим шкриљцима међу којима доминирају: 

крупно и ситнозрни гнајсеви, микашисти, филити, амфиболити, кварцити, лептинолити 

и доломитисани мермери. Јастребац на северу и планинска група Видојевица-Пасјача 

изграђени су од кристаластих шкриљаца. 

  

Слика 3. Геолошка грађа подручја Пусте Реке и Топлице 

 

1. Квартар; 2. Терцијар; 3. Андезит и туфови Лецког масива; 4. Кредни флиш; 5. Пегматити;  

6. Гнајс Вучарника; 7. Окцасто-амигдалоидни гнајсеви; 8. Шкриљци Јабучева; 9. Ситнозрни 

гнајсеви и лептинолити; 10. Стене са амфиболитима; 11. Мермери; 12. Кварцити 

Извор: Геологија и минералне сировине Топличког неогеног басена и његовог обода 

Тимотијевић С. (2005.) 

  

Жичне стене су магматског карактера и представљене су пегматитима, који 

испуњавају пукотине у земљиној кори, ретко избијајући из њих. Изграђени су од 

многих корисних минерала (ортопласт, плегиоклас, микроклин, и др.), те се могу 
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користити у керамичкој или индустрији стакла. Жичне стене су везане за магматизам 

који је трајао после креде, а завршен пре плиоцена, и ове магматске стене су део тзв. 

Лецког еруптивног масива. Између изворишта Косанице и Јабланице (Соколовица, 

Радан и Мркоњ) налази се велика еруптивна маса андензита и дацита (Павловић, 

1995.). 

Стене и минерали који изграђују геолошки супстрат општине Прокупље се у 

хемијском погледу могу поделити на силикатне и карбонантне. Силикатне стене 

доминирају (гнајсеви, пегматити, лептинолити), док карбонантне стене и минерали 

имају ограничено распрострањење. Доломитисани мермери, као карбонантне стене су 

заступљене у геолошком супстрату Хисара и Соколовице у близини Прокупља. 

 

2.1.2. Рудна богатства 

 

Досадашњим истраживањима установило се да на простору општине Прокупље 

постоје значајнe резерве неметаличних и металичних минералних сировина: 

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

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

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

миоценско-плиоценске старости, а седиментна серија је представљена разноврсним 

глинама, песковима, шљунковима и лапорцима. Дебљина слоја зелених бентонитских 

глина варира од 6-18 m, а налазишта су константована веома плитко испод површине 

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

ињектирању терена, производњи опекарских производа, и сл. С обзиром на могућност 

примене у разним областима индустрије, као и повољност услова експлоатације, ово 

лежиште би могло да има значајан економски утицај у региону. 

У  атару села Поточић, налази се још једно перспективно глиниште, на основу 

кога је пројектована циглана у Малој Плани и која успешно послује од средине 

шездесетих година прошлог века. Лежиште се налази недалеко од магистралног пута 

Ниш-Приштина и обухвата простор од 6,25 ha. У лежишту „Ровине 2“ су пронађене 

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

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

других минерала присутни су кварц, фелдспат, калцит, мусковит, биотит, циркон, 

амфибол, и др. Лежиште „Ровине 2“ располаже са знатно квалитетнијом глином, него 



Мастер рад                 Милена Караклајић 

    

12 
 

што је случај са лежиштем „Ровине“, те је као такво веома битно за економски развој 

општине. 

Појаве и лежишта опекарских сировина се налазе на више места, али се о њима 

врло мало зна. Најпознатије лежиште је у Белољину, где је експлоатација вршена све 

до половине шездесетих година, када је производња престала изградњом циглане у 

Малој Плани. О резервама и квалитету опекарских сировина у Белољину се веома мало 

зна, сем да се налазе у долини Белољинске реке.  

С обзиром на генезу Топличке котлине претпоставља се да постоје и знатне 

резерве угља, али су оне претежно ограничене на средишњи и источни обод котлине, 

док су у општини Прокупље резерве константоване у атарима села Југовац и Пашинац. 

У питању је мрколигнитски угаљ, врло слабе калоријске моћи, олигоценско-миоценске 

старости.  

 Најраспрострањенија минерална сировина јесте фелдспат, односно пегматит. 

Пегматити се према минералном саставу деле на обичне ситнозрне пегматите, 

фелдспатско-лискунске пегматите и пегматите са радиоактивним минералима 

(Тимотијевић, 2005.). Најзаступљенији су обични и фелдспатски тип пегматита и то 

нарочито на Видојевици, док су радиоактивни пегматити пронађени на планини 

Пасјачи. Пегматити Прокупља представљају најинтересантнију област на овом 

подручју која се простире на преко 100 km² и ови пегматити носе фелдспат, берил, 

кварц и лискуне. Експлоатација пегматита обављала се на више локација у околини 

Прокупља: Житорађска Речица, Влахово, Лукомир, Беле Воде, Добротић и 

Видојевачки Крш, а експлоатацију је обављала радна организација „Фелдспат“ из 

Прокупља. Експлоатација се вршила од Другог светског рата, али са масовним 

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

Крш, те је средином осамдесетих година обустављена експлоатација и прерада ове 

сировине  и до данас није обновљена.  

На подручју општине Прокупље има и графита, једне од најдефицитарнијих 

минералних сировина у Србији. Истраживања су показала да графита има на 

Видојевици, Пасјачи и јужним падинама Јастрепца. На Видојевици и Пасјачи су до 

сада утврђене четири графитоносне зоне, са висококвалитетним концентратом графита, 

који би могао да има широку употребну вредност.  

Велико распрострањење има и мермер,који је константован на северним 

падинама Пасјаче и Видојевице и јужним падинама Јастрепца, у атарима села Губетин, 
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Ћуковац, Бумбурек, као и на Хисару, Прокупачким виноградима и другим местима. 

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

Бериља, Губетина, преко пута Хисара, али је данас експлоатација угашена. 

Од руда метала, значајне су руде олова и цинка које су константоване на 

планини Видојевици, док је титанијум пронађен на источним и северним падинама 

Пасјаче, североисточним и југоисточним падинама Видојевице. Потребно је детаљније 

истраживање ових лежишта како би се утврдио квалитет, али и резерве руде. Као 

пратилац титанијума јавља се магнетит, руда гвожђа. Магнетит највеће 

распрострањење има северно од Житног Потока, и то у лежиштима код Уме и 

Црвенице, где се у кратком временском периоду вршила и експлоатација. Руда гвожђа 

има и на јужним падинама Јастрепца.  

Имајући у виду истражена, али и недовољно истражена лежишта претежно 

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

потенцијала за експлоатацију истих, и развитак индустрије на бази њиховог 

коришћења.  Приоритетне зоне за експлоатацију су у околини Мале Плане (глина), на 

Видојевици (фелдспати), код Бериља (доломити), Лукомирских ливада (графити), итд. 

Реактивирањем старих и отварањем нових рудишта, општина Прокупље би могла 

постати конкурентна у овом делу Србије. 

 

 

2.2.Рељеф 

 

 

Рељеф Топлице припада планинско-котлинској области Србије и изграђен је од 

разноврсних стена из различитих геолошких раздобља. Велики облици рељефа, 

планине и котлине, створени су радом унутрашњих сила, и касније су преиначени 

млађим ерозивним процесима. Рељеф је у основи тектонски, настао раседањем, 

убирањем и навлачењем стена, док је од ерозивних процеса, на модификовање рељефа 

имала, пре свега, флувијална ерозија. У рељефу Топлице доминирају планине 

различите надморске висине и једна котлина. 

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

Соколовица, Ргајска планина, Арбанашка планина, Радан и Мајдан. На западу су 
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огранци Копаоника, а са севера је Јастребац, који је превојем Гребац подељен на 

Велики и Мали Јастребац. 

 Видојевица са Пасјачом у тектонском смислу представља јединствен планински 

масив који је међусобно одвојен превојем Бели Камен којим води пут Прокупље-

Бојник. На северу је ограничен долином Топлице, која га одваја од огранака Јастрепца, 

на западу је Арбанашка река, а на југу Статовачка река. Видојевица се ка југу 

продужава у Ргајску планину (Јованова глава 1 017 m). Простире се правцем север-југ, 

на дужини од 18,5 km. Пасјача је ниска планина између Лесковачке котлине, доње 

Топлице и Видојевице, са највишим висовима Пасјачки вис 971 m, Орлов вис 916 m, 

Кодра 894 m. Изграђена је од кристаластих шкриљаца седиментног порекла, који су 

прекривени најстаријим познатим вулканитима на овом подручју. Геолошка грађа 

Видојевице је слична Пасјачи. Важнији висови Видојевице су Јабучево (Бандера) 1 155 

m, Видојевички камен 989 m, Чука 985 m. Заједничке особине ових двеју планина су 

добра пошумљеност, простране ливаде, као и довољне количине квалитетне изворске и 

речне воде. Користећи напред поменуте вредности на планини Видојевици је отворено 

етно-село Бели Камен, које својим гостима, поред специјалитета домаће кухиње, нуди 

и квалитетан одмор у природи. На највишем вису Видојевице се налази астрономска 

станица где се мере астроклиматски услови, а планира се постављање роботизованог 

телескопа који ће носити назив по Милутину Миланковићу.  

 

Слика 4. Астрономска опсерваторија на Видојевици (лево), Видојевица и Соколовица (десно) 

 

Извор: преузето са www.stazeibogaze.info 

 

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

Каменичке реке на северозападу и Грабовничке реке на североистоку и истоку и 

представља пространу планинску зараван висине 850-900 m , са које се дижу бројни 

врхови (Радуловац 1 050 m). Дуга је 10 km, а име је добила по соколовима који су је 
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насељавали још у средњем веку. Данас је позната по богатству листопадних шума, 

пространим ливадама, изворима питке воде и периодичним језерима. Поред Јастрепца, 

Соколовица је планина са најбогатијом флором у овом делу Србије. На планини такође 

постоји ограђено ловиште у којем се налази око четрдесетак јелена и велики број 

дивљих свиња.  

На Соколовицу се наставља Арбанашка планина ка истоку и североистоку, са 

највишим врхом Вијогор 1 128 m. Планина  се одликује бујним шумама и пространим 

ливадама, као и изворима питке воде, од којих се истичу Бубањско и Арбанашко врело, 

чија би вода могла бити погодна за флаширање. 

 На крајњем југу Топличког краја се налази Радан планина, по висини трећа у 

Топлици. Пружа се од северозапада ка југоистоку на дужини од 11 km, и припада 

општинама Прокупље, Куршумлија, Медвеђа, Лебане и Бојник. Ранији назив је Рудна 

планина, због разноврсног рудног богатства, одакле је изведен и данашњи назив. Око 

30% планине прелази 1 000 m, а највиши врх је Шопот 1 408 m. Падине и висови су 

под листопадним шумама и ливадама, а нижи делови под ораницама и воћњацима. На 

Радан планини постоји више извора, али су слабе издашности и у току лета често 

пресуше. 

 Топличка котлина је са севера ограничена Великим и Малим Јастрепцем. 

Велики Јастребац је друга по висини планина у Топлици (Ђулица 1 491 m). То је 

типична хорст планина између Крушевачке и Алексиначке котлине на северу и 

Топличке котлине на југу. Од Копаоника га одваја Јанкова клисура, а од Малог 

Јастрепца река Клисура, превој Гребац и Југбогдановачка река. Превојем Гребац води 

пут Прокупље-Рибарска бања-Крушевац. Пружа се у благом луку правцем исток-запад 

на дужини од 36 km, док је највећа ширина 20 km. Изграђен је претежно од 

метаморфних стена и од вулканита (габро и гронодиорити). Са Јастрепца бројне реке 

теку ка југу ка Топлици и Блаташници, које су преиначиле првобитни тектонски рељеф 

и на уласку у Топличку котлину саградиле плавинску зараван. На Поповачкој, 

Бресничкој и Придворичкој реци су изграђена вештачка језера. У јужном подножју је 

популарно дечије летовалиште Ајдановац са манастиром Св. Ђорђе. Планина је богата 

шумама и изворима питке воде и углавном је ненасељена. Мали Јастребац је такође 

хорст, али знатно нижи (Купињак 946 m). Налази се између Алексиначке котлине на 

северу и Топличког и Нишко-добричког басена на југу. Пружа се у извијеном луку са 

највећом дужином од 16 km и ширином од 10 km. То је ниска, шумовита и ретко 
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насељена планина. Јастребац обилује бројним врстама флоре и фауне и јединствено је 

станиште белих бреза, поред којих има и репрезентативних примерака храста, чија 

поједина стабла премашују старост од 300 година. Са обиљем дивљачи, Јастребац је и 

стециште ловаца. Ова планина, са свим својим могућностима, и повољним климатским 

приликама, уз рационално улагање, може постати значајан туристички центар. 

 

Слика 5. Јастребац и манастир Св. Ђорђе (десно) 

 

Извор: преузето са www.stazeibogaze.info 

 

 Планине које окружују Прокупље одликују се добро очуваном природом, 

пространим шумским пропланцима, ливадама, пашњацима, богатством вода, дивљачи 

и недовољном уређеношћу. Имајући у виду све напред наведене карактеристике, на 

Јастрепцу, Соколовици и Видојевици постоје услови за афирмацију различитих 

зимских спортова, а ове услове користи једино планина Видојевица, на којој се 

одржавају једнодневни зимско-спортски излети и такмичења. Поред предуслова за 

развој зимско-спортског туризма, повољни су и природни услови за развој летњег 

рекреативног туризма. Планине се одликују повољном климом, приступачношћу, 

налазе се у близини градова, али су недовољно опремљене, слабо инфраструктурно 

повезане, што спречава њихову комплексну валоризацију. 

Топличка котлина је настала за време алпске орогенезе. Након спуштања 

котлине, дно је испунио залив панонског мора, који је наталожио моћне седименте, 

начинивши Топлички неогени басен. Апсолутна висина централне језерске равни је 

лежала на 380 метара надморске висине. Након повлачења језера, пластика је знатно 

промењена радом Топлице, али и њених бочних притока које су је потиснуле ка југу, 

тако да данас слив Топлице има асиметричан облик. Површина котлине је 679 km², а 

дно котлине је широко 10-15 km, и дуго око 25 km, са највећом надморском висином до 

400 m. Са дна котлине се уздижу усамљена узвишења, од којих су најпознатија Губа 
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(341 m), Умац (472 m), Боровњак (460 m), и Хисар (358 m), које представља ртну 

епигенију Топлице. На југу котлина прелази у ниско побрђе, затим у планине о којима 

је било речи.  

 Долина Топлице је композитна и састоји се из четири дела: клисурасте долине 

горње Топлице код Куршумлије; котлине средње Топлице од Куршумлије до села 

Губетина; клисурастог сужења између Губетина и Прокупља и Добрича. Долина 

Топлице је представљала залив Панонског мора, из којег је вода отекла крајем 

плиоцена. Део залива је наследила река Топлица и у њему изградила своју долину. На 

странама долине су делимично очувани делови абразионих тераса, испод којих су 

речне терасе усечене у језерске седименте (Маћејка, 1998.).  Топлица, позната као река 

која тече узбрдо, код Прокупља гради две епигеније. Прва је утврђена на Губи, али је 

типска епигенија развијена на Хисару. Улазећи у Прокупље, река најпре обилази 

Хисар, готово у пуном кругу (иако би могла да тече право) и продужава свој ток кроз 

град за готово десет пута, затим се усеца у кристаласте шкриљце Хисара у чијој се 

непосредној близини налазе неогени седименти. Због тога посматрачима изгледа као да 

река узбрдо тече. 

Природни услови Прокупља и целе општине су значајан развојни потенцијал 

овог простора. Овај потенцијал је диференцијално распоређен у простору са 

концентрацијом на појединим ужим целинама. Пре свега то је долина Топлице, 

нарочито зона самог града, која је приоритетно развојно подручје на коме постоји 

највећа концентрација релативно повољних услова за живот, нарочито за 

комуницирање (саобраћај) и привређивање, као и за изградњу насеља. Такође су 

значајни и доњи делови долина њених притока, где постоје слични потенцијали.  

 Брежуљкасто и брдско-планинско подручје карактеришу погодни природни 

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

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

долински део општине. 
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2.3.Климатске карактеристике 

 

 

Клима Топлице није у довољној мери проучена због ретких метеоролошких 

станица. На њену климу веома јак утицај има планински обод који је затвара са свих 

страна, изузев са истока. Подучје општине Прокупље се налази под утицајем умерено-

континенталне климе, са изразитијим континенталним карактеристикама. Поред 

доминантног континенталног, овде се у доброј мери осећа и утицај егејског и, донекле, 

степског климата. Лета су топла и прилично сува са високим средњим месечним 

температурама, док су зиме хладне и снеговите. Прелазна годишња доба се одликују 

варијабилним временом и топлијом јесени од пролећа. Дневна и годишња колебања 

температуре ваздуха и земљишта су већа у односу на друга подручја на истим 

географским ширинама, што је превасходно условљено карактером рељефа и ведријим 

поднебљем у односу на суседна подручја.  

На висинама од 600 до 1 200 метара јавља се субпланинска клима, са свежијим 

летима и хладнијим зимама, а преко 1 200 метара је заступљена планинска клима са 

јасно изражена два годишња доба, летом и зимом, и краћим прелазним добима. 

 

2.3.1. Температура ваздуха 

 

У општини Прокупље, најхладнији месец је јануар (-0,4ºС), док је јул најтоплији 

(22,6ºС). Средње месечне температуре у местима са већом надморском висином су 

мање него у самом граду. 

 

Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у периоду 1931-1991. 

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

˗0,4 0,6 5,7 11,6 16,1 19,8 22,6 21,7 18,2 12,3 7,4 1,3 11,4 

Извор: Метеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

 

 Просечна годишња температура ваздуха се креће између 10,6 и 11,4ºС, док је на 

Белом Камену средња годишња температура 8,7ºС. Од зимског ка летњем периоду 

температуре ваздуха постепено расту, због чега пролеће наступа релативно споро, док 
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у току јесени температуре опадају такође постепено, па је због тога јесен топлија од 

пролећа.  

 Апсолутне максималне и минималне температуре су доста високе, односно 

ниске, тако да је велика и годишња амплитуда температуре. Лети се температуре пењу 

преко 40ºС, а зими се спуштају до -25ºС, тако да амплитуда екстремних вредности 

температуре износи и преко 65ºС. Лети се често јављају жеге, које дуго трају, док не 

буду прекинуте јаким пљусковима.  

За биљну производњу је значајна и појава раних и касних мразева, који су честа 

појава на овом подручју. Пролећни мразеви се јављају у априлу и мају, и то најчешће 

на местима са већом надморском висином. Ови мразеви доприносе појави иња на 

биљкама, али и дужем одржавању снежног покривача на овим местима и појаве 

поледице на хладном и влажном земљишту. Рани јесењи мразеви се ређе јављају и то у 

току октобра и почетком новембра, манифестујући се најчешће на већим надморским 

висинама, али и поред реке Топлице. Њихова појава је узрок за настајање росе и слане, 

а слана може свакако да угрози нежније биљке.  

 

2.3.2. Облачност и инсолација 

 

Облачност је на територији општине Прокупље највећа у јануару и децембру, а 

најмања у августу и јулу. Посматрајући кретање облачности по годишњим добима, 

запажа се да се облачност смањује идуће и од зиме ка лету, и обратно, да се повишава 

од лета ка зими.  

 

Табела 2. Средња облачност у десетинама покривености неба за период 1946-1990. 

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

7,3 6,2 5,4 5,2 5,1 4,0 2,9 2,8 3,0 4,8 6,0 7,1 4,9 

Извор: Меотеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

 

 Са повећањем облачности смањује се трајање сунчевог сјаја, тако да је 

осунчавање највеће онда када је облачост најмања, и то у јулу и августу, а најмање је 

када је облачност највећа, у децембру и јануару. Прокупље годишње обасја у просеку 

1902 сунчана сата. 
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Табела 3. Укупна месечна и годишња инсолација за период 1951-1990. 

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

72 85 124 165 187 219 274 279 212 154 78 59 1902

Извор: Меотеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

 

2.3.3. Релативна влажност ваздуха 

 

Дневни и годишњи ток температуре сразмерно прати и релативна влажност 

вадуха, која је зими виша, лети нижа, ноћу је релативна влажност већа, дању мања. 

 

Табела 4. Годишњи ток релативне влажности ваздуха за период 1961-1990. 

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

84 81 76 72 71 68 3 69 69 75 82 85 74 

Извор: Меотеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

 

 Најповољнији услови за живот човека су релативна влажност ваздуха од 60% и 

температура ваздуха од 20ºС, али су у природи знатно чешће ниске и високе 

температуре праћене великом релативном влажношћу, односно ниске температуре 

праћене ниским процентом релативне влажности. Ваздух је у Прокупљу у току године 

умерено сув. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 74%. 

Максимум релативне влажности је у децембру и јануару, док је минимум у августу и 

јулу, када су температуре ваздуха највише. 

 

2.3.4. Ветрови 

 

На територији општине Прокупље најчешће дува ветар из северног, 

североисточног и југозападног правца. Северни и североисточни ветрови овде 

доспевају углавном преседлином између Великог и Малог Јастрепца и јужноморавском 

долином. Поред поменутих, лети често дувају и северозападни ветрови са Великог 

Јастрепца, или Копаоника. 

Из југозападног правца дува скоро преко целе године, има уједначен правац и 

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

хладно време, највећу честину има од јануара до марта, а североисточни од новембра 
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до фебруара. Источни ветрови се јављају зими и доносе суво и хладно време. Главни 

извор падавина су западни ветрови који су најчешћи у пролеће. Јужни у југозападни 

ветрови су такође најчешћи у пролеће, доносе сув и топао ваздух и убрзавају отапање 

снега.  

Најјачи ветрови дувају у марту, а најслабији у септембру и октобру. Средња 

вредност брзине ветра у току пролећа је 1,4 m/s, а у осталим годишњим добима око 1,2 

m/s. Овај простор карактеришу ветрови слабијег интензитета, што је резултат 

конфигурације терена. 

 

2.3.5. Падавине 

 

Топлички крај је у погледу падавина један од најсувљих у републици јер се 

годишње излучи свега 690 mm талога. У општини Прокупље је количина падавина још 

мања, уз неуједначен распоред падавина у току године. 

 

Табела 5. Средње месечне и годишње висине падавина за период 1961-1990. 

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

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

Извор: Метеоролошка опсерваторија „Тврђава Ниш“ 

 

 Годишња количина падавина на територији општине Прокупље је 516 mm. 

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

годишњим добима, највише је падавина у јесен, затим пролеће, лето, а најмање 

падавина је у току зиме. Лети су честе суше, и у том делу године освежење доносе 

краткотрајни пљускови. Пролеће се одликује са највише (33), а лето са најмање (25) 

падавинских дана (Миљковић, 1991.).  

 За планински део општине је врло важна и дужина трајања снежног покривача, 

јер са порастом надморске висине, расте и просечна дужина трајања снежног 

покривача. Са аспекта туризма, као привредне гране која би се могла развити на овом 

подручју, значајне су прилике на Видојевици, Пасјачи, Соколовици и Јастрепцу, где 

први снег пада већ средином новембра, а снежни покривач траје и до краја априла. До 

висине од 1 000 m средњи датум првог снега је 16.11., на висини 1 000-1 700 m је 1.11., 
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а последњег 16.04. на надморској висини од 1 000 m, односно 1.05. на висинама 1 000- 

1 700 m.  

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

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

покривача у Прокупљу износи 0,30 m. Слана се може појављивати све до маја, док град 

најчешће пада у мају и јуну. 

 

 

2.4.Хидографска обележја 

 

 

На територији опшине Прокупље хидрографска мрежа је добро развијена. 

Најзначајнији хидрографски објекат је река Топлица са својим притокама, као и две 

вештачке акумулације на Растовничкој и Бресничкој реци. Заступљени су још и 

различити типови извора међу којима има и минералних. 

 

2.4.1. Подземне воде и минерални извори 

 

 У зависности од геолошког састава, јављају се различити типови издани, али је 

свакако најраспрострањенија и водом најбогатија обична или фреатска издан. Она је 

развијена у свим седиментима и најчећше су у питању мали извори сталне издашности. 

У кредним седиментима, издан је на 6-8 m дубине, и бунари у селима Вича и Плочник 

хране се из ове издани. У неогеним седиментима издан је много издашнија, док се у 

алувијалној равни реке Топлице издан налази на свега 2-4 m дубине. Субартешка издан 

је констатована у селима Прекадин и Туларе. 

 Велики број извора се јавља на местима где корито реке Топлице пресеца издан, 

односно где је речна долина усечена у плавинској равни. Најјачи овакав извор је 

Черкеска чесма у Прокупљу издашности 2 l/sec, који у летњим месецима знатно 

ослаби.  

 На контакту пропустљивих и непропустљивих стена јављају се контактни 

извори, који су стални и велике издашности. Овом типу извора припада Бумбуречки 

поток у подножју Прокупачких винограда, као и извори у долини Губетинске реке.  
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 Најзначајнију групу извора чине пукотински извори који избијају на раседним 

линијама. Јављају се на јужном ободу котлине, најбогатији су водом, а могу имати и 

знатно високу температуру. Најзначајнији су: извор Бела Вода у истоименом селу, 

извор Чесма у селу Ћуковцу, извор Шеварине, 5 km југозападно од Прокупља и извор 

Сува Чесма на путу између Мале Плане и Прокупља. 

 Термоминерални извор Сува Чесма налази се око 5 km југозападно од 

Прокупља на крајњим јужним падинама планине Јастребац, односно на јужним 

падинама Умца. Релативно је слаб извор, са издашношћу 0,2 l/sec. Вода на овом извору 

избија у интервалима, али не постоје никакве правилности када је у питању дужина 

интервала. Вода у току једног дана истиче у различитим размацима времена, а затим 

10-90 секунди престаје истицање воде. Вода извире у ливади из једног удубљења које 

су највероватније ископали мештани на 255 m надморске висине. Донацијама мештана 

изграђен је цевовод и саграђена чесма поред пута која је воду приближила 

становништву и пролазницима. Ова вода је богата сумпором и бикарбонатима, и 

помаже у лечењу стомачних тегоба, чирева на желуцу, камена у жучној кеси, кожних 

болести, реуматских тегоба. У њеном саставу највише учествују: сода бикарбона са 2,6 

грама по литру, магнезијум, со, калијум, силицијум и бор, који је чини јединственом. 

Вода се тренутно флашира под називом „Рузмаринска роса“ и може се поручити преко 

интернета. С обзиром на квалитет воде и издашност извора, Сува чесма би се могла 

преуредити у значајно здравствено лечилиште, али и туристички центар. 

 На ободу котлине су бројни и чисти минерални извори: Вички извори, Барутана, 

Умац. Најзначајнији су Вички минерални извори који избијају на раседној линији 

правца запад-северозапад-исток-југоисток. Сем каптираних извора у самом селу и 

испод Великог Брега, постоји још неколико извора и бунара са накиселом водом. 

Температура воде ових извора је око 18ºС и на основу извршених анализа сврстана је у 

алкално-киселе са 3,159 g минералних соли по литру и 2,174 g слободног угљен-

диоксида. Вичка Бања или Топлички Кисељак је једно од наших најстаријих 

природних лечилишта, чија је вода коришћена још 2000. године пре нове ере, а на 

основу пронађених остатака римског резервоара и купатила, зна се да су ову воду 

користили и Римљани. Минерална вода је флаширана под називом „Милан Топлица“, а 

флаширање воде је започето још давне 1928. године од стране београдског 

индустријалца Николе Ђорђевића. По свом саставу Вичка минерална вода може 

парирати чувеном „Књаз Милошу“, али и поред свих погодности данас сваке секунде у 
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неповрат отиче 18 литара минералне воде. Фабрика „Милан Топлица“ је отишла под 

стечај 2002. године, да би 2011. године била продата фирми из Београда, од када 

почиње њен суноврат. Једино решење је улагање у поново покретање фабрике, пошто 

је главни ресурс већ обезбеђен.  

 На истој раседној линији као и Вички извори избија и извор Барутана, 

северозападно од Плочника. Око извора се  налазе знатне наслаге црног муља, помоћу 

којих мештани лече кожне болести, а сам извор је богат сумпорводоником.  

 У Губетинским ливадама, код Суве Чесме избија извор Умац. Минерална вода 

је млака, температуре 23ºС, и избија у једном локвастом удубљењу. Истицање воде је 

праћено избијањем гасова у виду мехурића на површини. Просечна издашност извора 

је 2 l/sec.  

 

Слика 6. Сува Чесма и Вички минерални извори (десно) 

 

Извор: преузето са www.politika.rs 

 

2.4.2. Површинске воде 

 

 Главни хидрографски објекат општине представља река Топлица која тече 

правцем запад-исток. Топлица је највећа притока Јужне Мораве, како по површини 

слива, тако и по количини воде. Настаје од више изворишних кракова. Главни крак 

извира не Запланинама на 1 650 метара надморске висине и зове се Ђерекаруша. Други 

крак извире изнад села Штаве на 1 250 метара и најпре се зове Штавска, затим 

Луковска река. Код села Мерћеза Ђерекаруша прима воду Луковске реке и добија ново 

име Топлица.  

 Од села Мерћеза Топлица тече на југоисток уском и дубоком долином те се овај 

крај раније називао Топлица Тијесна. Код Куршумлије прима своју прву већу притоку, 
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Бањску реку, са десне стране, а километар низводну своју највећу леву притоку 

Косаницу. Низводно од Куршумлије Топлица тече ка истоку широком и плитком 

долином раније називаном Топлица Равна. На улазу у Прокупље Топлица гради раније 

поменути Хисарски теснац, затим улази у равницу Добрича, кроз коју тече до ушћа код 

села Дољевца.  

 На водомерној станици код Прокупља, максималан водостај је у марту, који се 

јавља као последица отапања снега. Минимални протицаји су почетком јесени, у 

септембру, као последица интензивног испаравања и мале количине падавина у току 

летњих месеци. Просечан протицај Топлице код Прокупља износи 13 m³ у секунди. 

Воде Топлице припадају трећој класи загађености, те је то главни ограничавајући 

фактор када је у питању развој купалишног туризма. 

 Бресничка река извире на јужним падинама планине Јастребац и настаје 

спајањем Велике и Мале реке. Површина слива је 12,6 km² и претежно је под густим 

шумама. Просечан протицај реке је 110 литара у секунди. На реци је подигнута брана, 

висока 25 метара и створена вештачка акумулација. 

 Бресничко језеро је подигнуто 1979. године код села Горња Бресница, 

преграђивањем Бресничке реке на 627 m висине, у јужном подножју Великог 

Јастрепца. При максималном нивоу воде, у басену се акумулира 1,38 милиона m³ воде. 

Намена овог језера је пре свега снабдевање водом, али и задржавање наноса и 

спречавање поплавних таласа. Из акумулације, за потребе водоснабдевања, просечно 

се захвата 60-70 l/sec, што је 60% укупне потрошње Прокупља водом. 

 Растовничко језеро је изграђено 1984. године у подножју Пасјаче на 

Растовничкој реци, на 245 m висине, око 4 km источно од Прокупља. Запремина језера 

је 368 000 m³ воде. Првобитна основна намена је била снабдевање индустрије водом, 

међутим, са замирањем индустрије она је преиначена у одбрану од поплава.  Језеро је 

технички неопремљено те је забрањено купање у њему, али то не спречава грађане 

Прокупља и околине да се управо ту расхладе. По налогу јавног предузећа Србија воде, 

језеро је 2012. испражњено за 250.000 m³ воде, уз образложење да треба да се врати 

својој основној намени - одбрани од поплава. Пражњење је довело до осиромашења 

животињског света, али купачима није сметало. Стога је неопходно израдити детаљни 

урабанистички план који би омогућио регулацију језера, прибављање потребних 

дозвола, како би се језеро укључило у туристичке токове. Јер, поред добре локације, 

језеро обилује и рибом, и као такво је рај и за риболовце и за купаче. 
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Слика 7. Бресничко и Растовничко језеро 

 

Извор: преузето са www.skyscrapercity.com 

 

 Поред наведених, у изградњи је, још од 1986. године и акумулација Селова на 

реци Топлици код истоименог села. Висина бране је 71 m, а ширина у темељу 340 m. 

Ниво језера при максималним водама биће 527 m, а површина 330 ha. Дужина обалске 

линије биће 26 km, са много полуострва, ртова и залива. Основна намена језера била би 

водоснабдевање Прокупља, Куршумлије, Блаца, Мерошине, Житорађе и Ниша, као и 

наводњавање поља, заштита од поплава, производња електричне енергије, узгој рибе, 

туризам и рекреација. Међутим, за сада је само брана завршена. Треба изградити 

заобилазни пут, очистити акумулацију од хумуса, изградити фабрику воде, и поставити 

цеви до Ниша. Након последњег улагања, наведено је да ће радови бити завршени до 

2016. године, али су након изградње бране стали и питање је да ли ће скоро бити 

настављени. Ова акумулација би решила питање водоснабдевања великих градова, али 

док се они не заврше, брана стоји само као споменик. 

 

Слика 8. Радови на акумулацији Селова 

 

Извор: преузето са www.panoramio.com 
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2.4.3. Снабдевање водом и каналисање отпадних вода 

 

 Имајући у виду планиране потребе, топографију терена, локацију потрошача, 

потенцијална и постојећа изворишта и међусобну повезаност насеља путном мрежом, 

постоји могућност водоснабдвања свих 107 насеља у општини. Водоснабдевање 

насеља у општини је могуће извршити преко три подсистема: подсистем 1 чине 

акумулација Бресница, извориште Хисар и извориште Бумбурек; у подсистему 2 су 

насеља која имају централизоване водоводе; подсистемом 3 су обухваћена разуђена 

планинска насеља у којима се водоснабдевање може вршити локалним сеоским 

водоводима по групама домаћинстава. Развој општинског водоводног система је 

конципиран тако да се ослања на изградњу акумулације Селова, која представља трајно 

решење водоснабдевања.  

 Због проблема које је општина имала у водоснабдевању 90-их година, извршено 

је истраживање свих локалних изворишта. Према тим анализама, као најповољније 

решење је издвојено извориште подземне воде „Хисар“, на десној обали Топлице, чија 

вода је погодна за пиће, без посебне прераде, изузев хлорисања. Данас се вода са 

изворишта „Хисар“ цевоводом допрема до црпне станице „Драгања“, а одатле иде 

директно у дистрибутивну мрежу Прокупља. Акумулација Бресница и изворишта 

Хисар и Бумбурек представљају основ за даљи развој целог водоводног система.  

 Организовано водоснабдевање града Прокупља почиње изградњом 

Шеваринског и Беловодског система, потом бунара поред реке Топлице, и од тад се 

систем развија и расте. Поред постојећих изворишта Бресница, Хисар и Бумбурек, у 

граду постоји и резервоарски простор који се састоји од резервоара „Трафо“ запремине 

1 269 m³, резервоара „Плоче“ запремине 800 m³, резервоара „Боровњак“ запремине 210 

m³ и резервоара „Хисар“ запремине 500 m³. Град располаже са око 80 km водоводне 

мреже, али са азбест-цементим цевима, а у Европи је тенденција да се такве цеви 

замењују другим. Због дотрајалости водоводне мреже на појединим деоницама губици 

у систему су велики. 

 Капацитети изворишта су 150 l/sec, док се потребе процењују на око 200 l/sec, 

што значи да потребе садашњих корисника нису задовољене. Проблем је и што 

заштита изворишта „Хисар“ од великих вода не постоји, постоји само заштита самих 

бунара. Неопходно је и повећање контроле квалитета саме воде.  
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У зони насеља поред реке Топлице могће је формирати три мања изворишта, и 

то: извориште Доња Коњуша, извориште Смрдан и извориште Губетин, чиме би се 

омогућило снабдевање водом бројних сеоских насеља у долини Топлице.  

 Комуналне и индустријске отпадне воде се без пречишћавања испуштају у реке, 

потоке и земљиште. Треба напоменути да целим током Топлице не постоји ниједан 

пречишћивач у функцији, ни за индустријске, ни за комуналне воде. Отпадне воде 

града се системом канализације одводе у реку Топлицу. 

 Проблеми отпадних вода града Прокупља су вишеструки, тако да се у скорој 

будућности не може очекивати знатније побољшање стања. Највећи проблем је свакако 

испуштање непречишћених вода директно у реке и канале, затим неизграђеност 

постројења за пречишћавање отпадних вода, неизграђени колектори отпадних вода, 

као и непостојање постројења за предтретман отпадних вода индустрије. Отпадне воде 

многих приградских насеља, као и самог центра града, се директно испуштају у реку 

Топлицу. 

Проблеми отпадних вода града Прокупља су вишеструки, тако да се у скорој 

будућности не може очекивати знатније побољшање стања, јер оно датира још од 

деведесетих година прошлог века и не зна се колико ће још да траје. 

 Неопходно је одредити извесне приоритете када су у питању отпадне воде и 

њихово одвођење: спречавање испуштања непречишћених отпадних вода у водотокове 

превезивањем канализације тих отпадних вода у друге колекторе и даље према 

будућем пречистачу; изградња градског постројења за пречишћавање отпадних вода; 

изградња колектора фекалне и атмосферске канализације кроз насеља кроз која она још 

нису прошли; санирање постојећих постројења за предтретман отпадних вода 

индустрије и друго. 

 Вода се користи у два супротно усмерена процеса, вода као сировина у 

различитим технолошким процесима, за пиће, за наводњавање у пољопривреди, итд. и 

коришћење воде као реципијента отпадних вода. Неопходно је формирање политике 

управљања отпадом ради заштите квалитета вода. 

 
 

 

 

 

 



Мастер рад                 Милена Караклајић 

    

29 
 

2.5.Биљни и животињски свет 

 

 

Биљни покривач општине Прокупље је доста богат и разноврстан јер га 

изграђује више од 1 500 различитих врста и већи број биљних заједница, као и 125 

врста кичмењака. Од поменутог броја, 149 се сматрају ретким или угроженим врстама 

биљака и животиња. Природну вегетацију изграђују шумске и ливадско-пашњачке 

заједнице, а у оквиру њих су формиране и пољопривредне површине. 

 

2.5.1. Шуме 

 

На подручју општине шуме се простиру на 32 502 ha, односно под шумом је 

42,82% територије општине. У власништву државе је 62%, у приватном је 37%, док је 

1% у друштвеном власништву. Државне шуме су уређене у пет газдинских јединица, 

док су друштвене шуме уређене само код компаније „Хисар“. Приватне шуме су 

распоређене у 27 025 катастарских парцела, што говори о великој уситњености истих. 

Укупна просечна дрвна маса по једном хектару износи 115 метара кубних, а највећа 

просечна дрвна маса је у високим државним шумама. Шумски покривач је вертикално 

зониран у три појаса: поплавне, храстове и букове шуме (Миљковић, 1991.).  

Дуж реке Толице и њених притока простиру се поплавне шуме, односно 

галеријске шуме тополе и врбе.  

Највећи део шумске вегетације чине храстове шуме које се простиру у 

висинском појасу од 300 до 900 m надморске висине. У оквиру овог појаса издвајају се 

још и нижи, средњи и виши појас храстових шума између којих не постоје оштре 

границе. Најнижи појас је најразвијенији и најбоље одражава климатске прилике 

општине, али је уједно и најјаче деградиран деловањем човека. У овом појасу се 

истичу сладуново-церове шумске заједнице, и слабије белограбићеве шуме. На 

обешумљеним површинама овог појаса јављају се ливадско-пашњачки типови 

травњака. Средњи појас је представљен мањим или већим комплексима церове шуме 

која је скромно развијена и најчешће лоцирана између 700 и 900 m надморске висине. 

Највиши појас храстових шума је представљен фрагментима китњакове шуме који се 

често смењују са фрагментима букове шуме. 
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Буков шумски појас је представљен монодоминантном буковом шумом која 

досеже до највиших врхова планинских масива овог подручја (изнад 900 m надморске 

висине). На местима са специфичним орографским и микроклиматским условима, 

букове шуме су замењене храстовим, и то нарочито на осојним падинама планина и 

стрмим странама увала којима се спуштају планински водотоци. 

На подручју општине Прокупље постоји више малих стругара у власништву 

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

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

капацитета. Већих погона за прераду дрвета типа фабрике нема. Локалне потребе за 

техничким дрветом и дрветом за огрев се подмирују из шума, али је производња дрвета 

много већа од локалних потреба тако да се вишкови продају на тржишту. Занатска 

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

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

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

отпадака од дрвета. 

Шуме обилују шумским плодовима, гљивама, лековитим биљем, за које постоји 

организован откуп, али се прерада истих ради у малим количинама. Постоје велике 

могућности за коришћење и прераду ових производа шума, те би поред дрвета и ово 

природно богатство постало профитабилно. 

Побољшањем структуре постојећих шума, пошумљавањем необраслог шумског 

земљишта, стварањем услова за примену савремених метода газдовања шумама 

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

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

знатно би допринеле решавању проблема унапређења постојећег стања шума.  

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

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

представљају изданачке шуме мање вредности, шикаре и шибљаке, довољно говори да 

поред заштите и очувања постојећег стања шума важан задатак треба да буде 

решавање проблема унапређење стања шума, повећања њихове вредности, а самим тим 

и побољшање свих општекорисних функција шума. 

Природним и вештачким пошумљавањем необраслих површина повећаће се 

површине под шумом, а самим тим смањиће се ерозија земљишта и знатно побољшати 
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водни режим, а посебно квалитет воде за пиће. Постоје реалне могућности за развој 

здравствених и туристичко-рекреативних центара као што су ,,Бели Камен" и ,,Голача''.  

Проглашењем шума на ,,Хисару'' и ,,Боровњаку 1'' и ,,Боровњаку 2'' за парк 

шуме створили би се услови за одмор и рекреацију грађана. Пошумљавањем објеката 

,,Губа'' уз изградњу прилазних путева и стаза, такође би град добио још један објекат за 

одмор и рекреацију. Ову погодност окружења града природним шумама треба 

рационално искористити и унапредити.  

Постоје велике могућности за коришћење здраве хране из шума (шумски 

плодови, гљиве, лов на дивљач и др) као и сакупљање и прерада лековитог биља из 

природе. Шумско богатство је основа за развој и других привредних грана као што су 

дрвна индустрија, грађевинарство, сточарство, туризам и др.  

 

2.5.2. Ливадско-пашњачка вегетација 

 

Ливаде и пашњаци су секундарне вегетацијске творевине настале у оквиру 

шумске вегетације отклањањем неких њених делова. Имају скромно пространство, са 

изразитом доминацијом пашњачких површина. Пашњаци су заступљени у нижем, 

брдском подручју, у виду тзв. „утрина“ у близини људских насеља, док су ливаде 

претежно лоциране у вишем брдском и претпланинксом подручју. Доминирају 

природне (самоникле) травне површине, док су сејани травњаци тек симболично 

заступљени.  

Разликују се неколико типа природних травњака: мочварни, долински, брдски и 

планински. Мочварни травњаци су лоцирани дуж реке Топлице. Они су флористички 

врло оскудни, и због претеране влажности, ретко се искоришћавају као извор сточне 

хране. Долински травњаци су такође лоцирани уз реку Топлицу, а њихови већи и 

очуванији комплекси налазе се у близини Прокупља, код Суве Чесме и између 

Бресничића и Тулара. Некада су ови травњаци заузимали значајне површине, али су 

оне смањене порастом пољопривредне производње. Долински травњаци су врло 

продуктивни и могу дати и неколико тона сена, а регулацијом одводњавања и 

ђубрењем, продуктивност би се могла повећати и два до три пута, те би ови травњаци 

могли представљати значајан извор сточне хране. Брдски травњаци обрастају бројне 

отворене површине у оквиру храстових шума и имају највеће учешће у укупним 

површинама под ливадама и пашњацима општине. У прошлом веку, ове површине су 
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коришћене ради напасања стоке, али данас, са миграцијом сеоског становништва, 

већина ових травњака је захваћена поновним обрастањем шуме. Планински пашњаци 

се простиру на Јастрепцу и због удаљености од насеља ретко се користе, и то највише 

за испашу. Сви напред наведени типови пашњака би могли да буду знатно 

продуктивнији уколико би се спровеле мере одводњавања, односно наводњавања, као и 

ђубрења вештачким ђубривом, и као такви би могли да представљају значајан фактор 

развитка сточарске производње.  

 

2.5.3. Биљна производња 

 

У биљној производњи општине Прокупље доминантно место заузимају 

житарице које учествују са 78%, док остале групе култура (индустријско, повртарско и 

крмно биље) учествују са свега 22% у укупној биљној производњи. Овако високо 

учешће житарица указује на доста заосталу привредну структуру. Годишње се 

призведе око 25 000 тона пшенице, 8 000 тона кукуруза, 13 000 тона шљива и преко   

10 000 тона другог воћа. 

Пшеница и кукуруз су најзначајније ратарске културе. Последњих година 

производња жита је знатно смањена, а нарочито производња пшенице. Разлог томе је 

неадекватна цена пшенице у односу на цене других призвода и репроматеријала, те 

индивидуални произвођачи нису заинтересовани за тржишну производњу пшенице, јер 

је цена неекономски одређена. Да би се такво стање избегло треба обезбедити реалније 

паритете цена пољопривредних производа имајући у виду цене средстава за 

производњу и услуга које користи пољопривреда. Када је у питању повећање 

производње пшенице, неопходно је повећати приносе по јединици површине, што се 

може постићи избором продуктивнијих сорти и применом различитих агротехничких 

мера. 

Индустријске културе имају маргиналан значај када је у питању учешће у 

укупној биљној производњи. На врло малом простору се гаји дуван, последњих година 

и шећерна репа, док се сунцокрет не производи. 

Производња поврћа има карактер натуралног привређивања. Раније је 

најзначајнија била производња кромпира и пасуља, данас белог лука, парадајза и 

краставаца, док је гајење кромпира, пасуља, црног лука и паприке у опадању. 
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Производња сточне хране је такође у опадању. У последњој деценији 

производња сена са ливада је смањена за четвртину, док је производња детелине у 

порасту, али како детелина слабо учествује у исхрани стоке, то повећање је мањег 

значаја.  

Воћарство, с обзиром на изузетно повољне климатске услове, представља 

потенцијално једну од најзначајнијих грана општине. И у овој грани пољопривреде су 

извршене знатне промене у структури производње. Битно је опала производња јабука, 

крушака и шљива, док су површине под дуњама, орасима и вишњама знатно повећане.  

Површина засада вишње у индивидуалном сектору је 1 869 ha, а у друштвеном 

316 ha, што укупно износи 2 185 ha, просечан приноспо хектару је 2003. године био      

6 671 kg. Укупан род вишања на индивидуалном и друштвеном сектору у 2003. години 

се процењује на 14 222 546 kg. Површине под шљивама у индивидуалном сектору су        

1 401 ha, јабукама 124 ha, виновом лозом 42,5 ha и малином 1,5 ha. У друштвеном 

сектору под шљивама је 1 699 ha, а јабукама 158 ha. Највећи део ових површина је у 

приградским насељима Прокупља. Подручје општине је еколошки чист терен што је 

веома важно за извоз воћа на тржиште западноевропских земаља. Заштитом 

географског порекла производа може се значајније повећати ова врста извоза и 

постићи боља цена.  

Изузетно повољни микроклиматски, педолошки и други услови представљају 

изванредну основу за развој виноградарства. Евидентно је да могућности нису 

искоришћене, а последњих година долази до деградације и запуштања постојећих 

винограда. Виногради су све старији, нема реконструкције и у целини се налазе у 

приватном сектору. Највише се гаје сорте за црна вина и то „Прокупац“ и „Пловдина“. 

Врло мало су заступљене сорте за бела вина „Ризлинг“, „Смедеревка“, „Семијон“ и др. 

које се углавном гаје у непосредној близини Прокупља. Велики проценат 

заступљености сорте „Прокупац“ пружа могућност за производњу квалитетног црног 

вина, не само за домаће, већ и за инострано тржиште, док велики недостатак 

представља мало учешће сорти за бела и стона вина. „Прокупац“ се највише гаји у селу 

Гојиновац, недалеко од Прокупља, где је 2014. године отворена највећа приватна 

винарија на Балкану „Топлички виногради“. Винова лоза је засађена на око 80 ha, и 

планира се повећање површина. Поред „Прокупца“, заступљене су још и сорте белог 

„Совињон“, „Шардоне“ и црног „Каберне“, „Мерло“, „Бургундац“. Производни 

асортиман обухвата вина са заштићеним географским пореклом, а савремена винарија 
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се простире на преко 9 000 m². „Прокупац“ розе и „Шардоне“ се пласирају као бренд 

„Епигенија“, инспирисан феноменом реке Топлице. 

 

Слика 9. Детаљи из „Топличких винограда“ 

 

Извор: преузето са www.glassrbije.org 

 

Постојећи природни услови омогућавају гајење бројних биљних култура, 

односно организовање различитих облика пољопривредне производње. Локација 

биљне производње је у доброј корелацији са природним условима. Кукуруз и пшеница 

се гаје у низијском и нижем брдском подручју, а овас и раж у вишем брдском и 

претпланинском подручју. Винова лоза се гаји на мањим узвишењима нижег брдског 

појаса, док различитим сортама воћа одговарају разноврсни терени, од низијских до 

претпланинских. Крмно биље највеће приносе даје у низијском и нижем брдском 

подручју, док се кромпир са доста успеха гаји на различитим надморским висинама.  

Основни лимитирајући фактори биљне производње јесу вода и топлота, јер у 

току већег дела вегетационог периода најчешће нема довољно падавина, а температуре 

су доста високе. Управо из тог разлога неопходно је да се у току сушног периода 

користе сви расположиви водни ресурси, уз контролисану примену различитих 

агротехничких мера (обрада земљишта, уништавање корова, ђубрење, и сл.). 

Имајући у виду целокупну биљну производњу, намеће се закључак да је иста у 

константном опадању. Код већег броја култура приноси се смањују, док се код врло 

малог броја повећавају. Производњу воћа и поврћа прати неадекватна економска 

политика. Произвођачима је препуштено да се оријентишу на производњу одређених 

врста у складу са властитим интересима, због чега долази до диспропорције у погледу 

понуде појединих врста воћа и поврћа. С друге стране, на територији општине, сем 

„Хисар“ фабрике која послује са смањеним капацитетима, не постоје објекти 

прехрамбене индустрије који би омогућили прераду пољопривредних производа. 
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2.5.4. Животињски свет 

 

Животињски свет шума је измењен деловањем човека, и то крчењем шума и 

криволовом. У шумама Прокупља, најбројнији су инсекти: губар, поткорњак, риђи 

мрав, биљне ваши, стрижибубе, јеленак и разни лептири. Од водоземаца и гмизаваца 

најчешћи су шумска корњача, различите врсте жаба и гуштера, смук гладиш, 

горостасни смук и други. Од птица су присутне шумска сова, буљина, детлићи, жуне, 

кукавица и друге.  

Ловну дивљач представљају дивљи голуб, грлица, фазан, јаребица, препелица, 

кобац птичар, соко сиви, соко крагуљић, орао кликташ и многе друге. Од сисара се 

срећу: дивља свиња, срна, вук, лисица, мрки и шарени твор, веверица, јеж, пух, зец и 

друге. Са само 33 врсте сисара, Топлица спада у области мале разноврсности у Србији.  

Прокупље је центар ловачког удружења „Топлица“, које газдује на ловној 

површини од 50 000 ha. Поред ловачког удружења Топлица, постоје још и ловачка 

удружења „Јастребац“ и „Соколовица“,  којима газдује ЈП „Србијашуме“. У ловиштима 

постоје хранилице за срнећу дивљач, за фазане и пољске јаребице. У сезони лова 

највише се лове срна, зец, тетреб велики, јаребице и фазани. Најбројнији су домаћи 

ловци, док страни учествују једино у лову на јаребице. Иако сиромашно ловном 

дивљачи, Прокупље има знатне потенцијале за успешан развитак ловног туризма.  

Топлица, као врло загађен водоток, не обилује рибама, али се могу издвојити 

неколико врста које су се настаниле у водама ове реке. Мренско подручје се простире 

кроз и низводно од Прокупља, где су најбројнији клен, кркуша, мрена и скобаљ. 

Највећи број притока Топлице је без рибљег света, док се мренске врсте налазе на 

ушћима притока у Топлицу. Шаранско подручје је све до ушћа у Јужну Мораву, где 

има и штуке. Јула 2015. године је дошло до помора рибе у реци Топлици, низводно од 

Прокупља, а узрок томе су отпадне воде које су испуштене у реку и то за време ниског 

водостаја. Штета је процењена на око два милиона динара.  

 

2.5.5. Сточарска производња 

 

Сточарство је једна од најслабије развијених грана у пољопривреди општине 

Прокупље, што је једно од обележја заосталости укупне пољопривредне производње. 

Без развијеног сточарства, на многим секторима заостаје и ратарска производња. У 
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структури сточног фонда, у претходних 30 година, остварена су различита кретања: 

број грла је смањен у говедарству, овчарству и живинарству, а благо повећан само у 

свињогојству. Основни проблем сточарства је велико смањење броја грла у основној 

грани - говедарству. Још веће смањење броја грла је у овчарству, чији се број грла 

смањио готово на трећину.  Годишње се откупи око 1 700 тона крупне стоке. 

Сличне промене су извршене и у производњи меса, где је производња свих 

врста меса опала за 5%. Опала је производња говеђег и овчијег меса, а свињског и 

живинског се повећала. Пад производње говеђег меса је мањи од смањења броја грла, 

што значи да су извршене позитивне промене у расном саставу говеда. Што се тиче 

других производа животињског порекла, производња млека стагнира, док је смањена 

производња јаја, а нарочито вуне за преко 65%.  

Главни снабдевачи тржишта стоком јесу индивидуална газдинства, али ни она 

не производе онолико колико би могла према својим економским потенцијалима. 

Основни разлог лежи у чињеници да земљорадници немају гаранцију да ће стока и 

производи бити откупљени на време и по економски оправданим ценама. За развој 

тржишта меса и млечних производа значајну улогу има производња сточне хране. 

Извесно време се инсистирало на томе да се производња товне стоке организује на бази 

концентрата јер даје висок квалитет меса, али данас је заступљено друго схватање, да 

треба ићи на исхрану домаћим компонентама.  

Имајући у виду негативан тренд у сточарству, 1996. године је основан Фонд за 

развој сточарства на територији општине који има задатак контроле продуктивности 

домаћих животиња, очувања робних резерви меса у живој стоци, остваривање 

средстава од стране ресорног министарства, као и едукацију пољопривредника о 

трендовима у сточарској производњи.  

 

 

2.6.Педолошки покривач 

 

 

Територија општине Прокупље има 75 896 ha земљишта (графикон 1). Од ове 

површине пољопривредно земљиште заузима 45 083 ha (1), шума 26 895 ha (2) и 

неплодно земљиште 3 918 ha (3). У структури коришћења пољопривредног земљишта 

обрадиве површине учествују са 81,6% и пашњаци са 18,4%. Поменуте површине 
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земљишта су 98% у приватном власништву, а остатак је у државном. Знатне обрадиве 

површине су слабијег квалитета, те би тај део површине требало привести пашњацима 

и шуми, што значи да се не може рачунати са свим обрадивим површинама у гајењу 

интензивних култура.  

 

Графикон 1. Структура земљишне површине општине 

 

Извор: ЛЕАП Прокупље 

 

Пашњаци се налазе на планинском делу општине, у целини су слабог квалитета 

и у садашњим условима дају јако ниске приносе. Уколико би се спровеле одређене 

мелиорационе мере, пашњаци би дали знатно веће приносе, што би допринело већој и 

јефтинијој производњи меса и млека.  

У структури обрадивих површина доминирају оранице, што чини значајни 

производни капицитет за постизање високе пољопривредне производње, под условом 

да се примењују и одговарајуће агротехничке мере. Релативно мале површине су под 

воћњацима и виноградима који се налазе у доста лошем стању, што захтева њихову 

асанацију и подизање нових засада, за шта је, према конфигурацији терена, погодна 

једна трећина ораничних површина.  

На подручју општине Прокупље заступљен је прави мозаик типова земљишта 

формираних под утицајем специфичних педогенетских чинилаца. За ово подручје се 

сматра да располаже значајним могућностима када је у питању земљиште као 

природни ресурс. То не одговара стварном стању, јер многа потенцијално плодна 

земљишта (алувијални наноси, смоница, гајњаче) не заузимају велике површине. 

Слободним и нерационалним искоришћавањем земљишта укупни потенцијал је 
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смањен до те мере да представља озбиљан проблем, па се мора размишљати о заштити 

од поплава у равницама, заштити земљишног фонда брдовитог подручја и заштитном 

искоришћавању у брдско-планинском подручју.  

Општина Прокупље је рејон ратарских култура, повртарства, воћарства и 

виноградарства. Да потенцијал земљишта дође до пуног изражаја морају се предузети 

одговарајуће мере: познавање особина и плодности земљишта, време обраде, количина 

ђубрива и начина ђубрења, мере заштите земљишта и контроле плодности земљишта. 

Све ове мере треба да допринесу најбољем искоришћавању потенцијала свих култура 

које се гаје на овом подручју, стога је познавање земљишта битан предуслов успешне 

ратарске производње.  

На територији општине Прокупље можемо издвојити различите типове 

земљишта (графикон 2): гајњаче - 35% (1), гајњаче у оподзољавању - 19.6% (2), гајњаче 

скелетоидне - 14.6% (3), смонице - 11.6% (4), делувијални наноси - 4.9% (5), 

алувијални наноси - 3.3% (6), рендзине, сирозем и др - 10% (7). 

 

Графикон 2. Типови земљишта 

 

Извор: ЛЕАП Прокупље 

 

Смоница (вертисол) је назив за земљиште које је влажном стању „црно и 

лепљиво“. Спада у потенцијално плодна земљишта, јер се одређеним мелиоративним 

мерама може знатно подићи и њена ефективна плодност. Гајњача (еутрични камбисол) 

је такође потенцијално плодно земљиште, јер омогућава дубоку обраду и добро 

укорењавање, што значи и коришћење хранљивих елемената и знатно већег простора. 
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Плодност се може подићи обилним уношењем органских и минералних ђубрива, 

дубоком обрадом и применом мера за спречавање ерозије. Рендзине су мање 

заступљена типолошка јединица. Развијају се на лапоровитим седиментима и лапорцу. 

Алувијално земљиште (флувисол) се формира на плавним речним терасама и 

представља акумулативну зону, где се таложе суспензије и ношени материјал. У 

приобалној зони се таложи претежно песковит материјал; у средишњем делу је иловаст 

материјал; а најдаље су углавном глиновити материјали. Производне карактеристике 

алувијалних земљишта су углавном веома повољне, али у великој мери зависе од 

режима плављења и режима подземних вода. Ова земљишта имају велики просторни и 

пољопривредни потенцијал, а сама продуктивност зависи од конкретних услова. 

Колувијална земљишта су везана за процес ерозије и акумулацију транспортованог 

земљишног материјала у нижим деловима рељефа. Овај тип земљишта се одликује 

слојевитом грађом профила и представља потенцијално плодно земљиште.  

У неразвијена земљишта спадају сироземи (регосол), која настају на 

растреситим супстратима, који се лако физички распадају и немају значаја за 

пољопривредну производњу, али се под одређеним условима могу користити за 

воћарску или виноградарску производњу. 

На кристаластим шкриљцима, који су веома распрострањени на овом подручју, 

јавља се дистрично смеђе земљиште (дистрични камбисол). Ово земљиште се 

појављује у брдско-планинском подручју где велики проблем представљају ерозивни 

процеси, којима се односи ионако плитко и сиромашно земљиште. У земљишта 

настала под утицајем човека спада риголовано земљиште (ригосол), и то мешањем два 

или више хоризонта, или слоја, након чега настаје земљиште потпуно супротних 

карактеристика него оно на коме је извршено риголовање.  

Земљиште по бонитетској вредности се креће од прве до осме класе. Под првом 

класом је 1%, друга класа заузима 5,8%, трећа класа 17%, четврта 24%, пета 20%, од 

шесте до осме класе 32%.  

Евидентна је деградација земљишта на коју утичу многобројни фактори, од 

којих су најзначајнији ерозија, суша, непогоде, пољопривреда, индрустрија и урбани 

развој. Према подацима до којих је дошла Виша пољопривредно-прехрамбена школа, 

може се закључити да је дошло до промене плодности земљишта. Земљишта су 

закисељена, а евидентно је и опадање садржаја хумуса, као и макро и микро елемената. 

Ерозија земљишта је интензивна у већем делу брдско-планинског подручја, где је 
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плитак педолошки покривач. Овом процесу доприносе још и олујне кише праћене 

пљусковима, неправилна обрада земљишта, као и лош избор пољопривредних култура. 

Плодност земљишта би се могла побољшати наводњавањем, али је оно недовољно, јер 

се од укупно обрадивих површина наводњава само 1% и то углавном нестручно.  

Највећој деградацији земљишта доприноси сам човек. Структура земљишта се 

квари неконтролисаним уносом минералних ђубрива, што се одражава на повећање 

киселости земљишта. Неконтролисана употреба хемијских средстава за заштиту биља 

додатно загађује земљиште и водотокове. Велики проблем су такође и дивље депоније 

на чијем се рашћишћавању последњих година интензивно ради, али и малобројни 

индустријски објекти који испуштају отпадне воде у водотокове и неправилно 

складиште отпадне материје. 
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3. Стање и перспективе регионалног развоја општине Прокупље 

 

 

Општина Прокупље је смештена у долини Топлице, њеном средњем току и 

обухвата јужне падине Јастрепца и северне падине Радан планине и њених огранака. 

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

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

прераде примарних производа. Општина представља и потенцијалну туристичку 

атракцију. Природни услови целе општине су значајан развојни потенцијал овог 

подручја. 

Саобраћајно-географски положај општине Прокупље се може оценити као 

повољан, имајући у виду удаљеност од општинских центара у окружењу, положај 

магистралних инфраструктурних коридора, затим чињеницу да се на територији 

општине укршта неколико путних праваца, као и повезаност мрежом железничких 

пруга.  Међутим, када је у питању њихов развој, саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура представљају један од највећих проблема, али истовремено и основни 

потенцијал будућег развоја подручја. Потребно је осавременити и реконструисати 

путну мрежу, као и саобраћајну сигнализацију. Даљи просторни развој општине 

Прокупље и њено интегрисање у шире системе у окружењу у великој мери зависи од 

адекватног развоја саобраћајне инфраструктуре. С тим у вези, треба искористити 

предности географског положаја Прокупља, путем унапређења друмске саобраћајне 

инфраструктуре која ће омогућити ефикасно повезивање са магистралном и европском 

мрежом путева. Такође, треба унапредити железнички саобраћај и повећати његову 

улогу у укупном транспортном систему.  

Посебан акценат треба ставити на измештање трасе пута М-25 (за ову 

обилазницу је пројектна документација израђена пре петнаест година), како би се 

транзитни саобраћај преместио из града, растеретио градске улице и омогућио 

безбеднији и здравији живот становништва. Према Идејном пројекту, траса обилазнице 

магистралног пута  почиње одвајањем од магистралног пута М-25 после насеља Нова 

Божурна (из правца Ниша), пролази северним ободом становања, да би у зони 

Плеханих кућа остварила прикључак на пут М-25. Поред ова два прикључка, контакт 

са градском улицом је планиран још преко три раскрснице. Укупна дужина обилазнице 

би износила око 7 km. За предложену трасу обилазнице дато је позитивно мишљење од 
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стране општинске управе Прокупље, као и ЈП Путеви Србије у чијој је надлежности 

планирање развоја државних оутева.  

 

Слика 10. План саобраћајне инфраструктуре 

 

Извор: Просторни план општине Прокупље 

 

Природне погодности терена за живот и рад становништва су широко 

распрострањене на већини терена у општини: у селима за пољопривреду, шумарство, 

туризам, док су на теренима долинских насеља повољни услови за изградњу 

индустријских капацитета и развој широке лепезе активности, као економске базе за 

живот људи.  
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Највећа концентрација повољних услова за живот, комуницирање и 

привређивање је у долини Топлице, као и у доњим токовима њених притока. 

Ограничавајући фактори за лоцирање индустријских објеката у долини Топлице су: 

појава високих нивоа подземне воде; микроклиматски услови са карактеристичним 

температурним инверзијама, маглама, тишинама, нарочито зими, јер на подручју града 

нема погодних локација за оне производне објекте који могу бити загађивачи ваздуха и 

који би могли утицати на погоршање квалитета ваздуха у самом граду; знатна 

изграђеност терена ограничава простирање слободних повољних терена за изградњу 

индустријских објеката, те се нови објекти могу лоцирати низводно од Прокупља 

(Бабин Поток, Бериље). Остали делови општине су брежуљкасти и брдско-планински и 

карактеришу их добри услови за здрав живот, типичну воћарску и сточарску 

производњу, шумарство, ловни и излетнички туризам, али уз теже услове за 

успостављање комуникација у односу на остале делове општине.   

Општина Прокупље располаже знатним резервама неметаличних сировина: 

фелдспата, доломита, глина и графита. Постоје и лежишта металичних руда, али су 

мање перспективна. За експлоатацију минералних сировина не постоје значајнија 

ограничења са аспекта природних услова, али постоји конфликт између коришћења 

земљишта у сврхе пољопривредне производње и перспективне експлоатације 

минералних сировина. Значајнија експлоатација камена може негативно утицати на 

околину због повишене буке и запрашености, као и на загађење подземних вода. Треба 

дефинисати приоритетне зоне експлоатације, уз израду комплетне истражне, планске и 

техничке документације за дате зоне, уколико се докаже да је експлоатација у тим 

зонама рентабилна и прихватљива са аспекта утицаја на животну средину.  

Минералне воде су још један значајан потенцијал овог простора. Једна од 

перспективних привредних грана је и флаширање воде за пиће, с обзиром на постојање 

ресурса којима ово подручје располаже. Претпоставља се да је зона Топлице зона 

резерви геотермалне воде и енергије, те је евентуалну појаву овог ресурса потребно 

посебно нагласити.  

Највећи потенцијали леже у пољопривреди. Земљишта су у долинама река 

погодна за ратарску и повртарску производњу уз обавезне хидромелиорационе радове. 

Земљишта брежуљкастих терена су погодна за воћарску и виноградарску производњу и 

сточарство, под условом да се спроводе антиерозивне мере. Квалитетни планински 

водотокови и акумулације су изузетан потенцијал за узгој поточне пастрмке, али и 
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узгој риба у рибњацима. Површине под најплоднијим земљиштем су угрожене високим 

нивоима подземних вода, па је неопходно извођење мелиорационих радова, како би се 

побољшали услови за пољопривреду. Велике површине под објектима, нарочито у 

Топличкој котлини, угрожавају најплодније земљиште, и овај тренд има тенденцију 

ширења у будућности. Посебан проблем представљају ерозивни процеси који су 

интензивни на северном ободу Топличке котлине, на падинама Јастрепца, као и у 

долини Топлице где антиерозивни радови нису ни у приближно довољној мери 

спроведени. Треба омогућити рационално коришћење пољопривредног зељишта, без  

могућности девастације, са елементима напретка у гранама које дати тип земљишта 

подржава, уз укључење локалног руралног становништва у тај процес. Посебно треба 

ставити акценат на даљи развој виноградарства. 

Циљеви којима општина тежи када је у питању пољопривреда су: очување 

пољопривредног земљишта; стварање задовољавајућих услова живљења породичних 

пољопривредних газдинстава као носиоца руралног развоја и пољопривреде; повећање 

површине квалитетног земљишта по активном пољопривреднику; проширења система 

наводњавања/одводњавања земљишта и заштита од сувишних вода; чување животне 

средине од негативних ефеката пољопривредне производње; финализација 

пољопривредних производа, односно заокруживање потпуног циклуса пољопривредне 

производње на селу; очување природних, културних и традиционалних вредности 

руралних простора; подстицање развоја пољопривредне инфраструктуре; подстицање 

руралне економије ради привлачења младог становништва.  

Велики део општине је под шумама које настањује разноврстан животињски 

свет.  Планински терени Јастрепца и планина јужно од Топличке котлине су изузетно 

погодни за узгој шума, а шума се истиче као оптимална вегетација, с обзиром на 

подложност ерозији и постојању огољених површина. Такође, сви слободни терени у 

насељеним зонама који нису планирани за изградњу објеката, су погодни за подизање 

и одржавање зелених површина. Потребно је унапредити постојеће шуме, санирати 

девастиране, повећати шумовитост, и обезбедити рационално коришћење производних 

потенцијала земљишта. Према Закону; шуме су добро од општег интереса које се мора 

одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и 

општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита, као и трајно повећање приноса и 

прираста. 
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 Постојеће животињске врсте омогућавају развој ловног туризма, али је 

неопходно увећање њихове бројности и очување ретких и угрожених врста. Развој 

ловства и управљање ловиштима треба да обухвата: очување разноврсности ловне 

фауне; гајење, насељавање и заштиту дивљачи у ловишту; усклађивање ловне и 

осталих делатности у ловишту; организацију стручне службе за праћење и усмеравање 

развоја популације дивљачи; израду и одржавање ловних објеката; организовање 

ловног туризма и едукацију стручњака и ловаца у циљу заштите и узгоја дивљачи. 

Постојећа и потенцијална ловишта су у зонама Јастрепца, Радана и његових огранака, 

али је потребно дефинисати просторне оквире истих, у складу са расположивим 

потенцијалима. Зоне дуж притока Топлице, као и зоне акумулација, треба планирати за 

риболовна подручја, при чему треба дефинисати обавезу спровођења контролисаног 

улова и заштите и обнављања рибљег фонда.  

 Свакако треба напоменути и значајне природне потенцијале за развој туризма: 

очуване рељефне облике, планинске врхове, минералне изворе, планинске водотокове, 

језера, очуване шуме које одликује богат биодиверзитет. Њихова највећа 

концентрација је на планинама у околини Прокупља, и погодују за развој транзитног, 

екскурзионог, ловног, риболовног, излетничког и спортско-рекреативног туризма. 

Дестинације погодне за развој туризма су Видојевица са Белим Каменом, планине 

Јастребац и Радан са својим огранцима. Прокупље би улагањем у напред поменуте 

туристичке мотиве, постало значајан транзитни центар, као и смештајни пункт у 

близини атрактивних локалитета. Ограничавајући фактори су пре свега слаба 

доступност поменутим локацијама због лошег квалитета локалних саобраћајница, лоша 

комунална опремљеност, непостојање планске документације која би омогућила развој 

поменутих подручја. Управо из ових разлога, туристи ретко посећују Прокупље и у 

њему се не задржавају, те је превазилажење оваквог стања приоритет и предуслов за 

бржи развој туризма. С тим у вези треба дефинисати циљеве којима општина треба да 

стреми у будућности када је развој туризма у питању: формирање туристичке привреде 

као једне од приоритетних привредних грана; развијање еко-етно-туризма као посебног 

вида туристичког развоја; развој концепта целогодишњег туризма; ослањање 

екотуризма на развој шумарства; бржи развој сеоског туризма кроз активирање 

индивидуалног смештаја у домаћинствима, повезаног са производњом здраве хране, 

рекреације и рада на газдинству; развој риболовног и ловног туризма. 
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3.1. Регионални аспект развоја општине 

 

 

У макрорегионалном смислу уочава се гравитација ка суседном урбаном центру 

- Нишу, у чијем се гравитационом подручју налази подручје општине Прокупље. У 

контексту планираног просторног развоја Републике Србије (Нацрт ПП РС, 2010. 

године), Прокупље ће до 2021. године, од садашњег локалног урбаног центра прерасти 

у регионални центар, али ће и даље остати у оквиру функционалног урбаног подручја 

међународног значаја - Ниша (ПП општине Прокупље).  

Моделом просторне организације индустрије у Србији до 2021. године у 

Прокупљу се, као будућем регионалном центру, развија индустријска парк-зона, која 

ће бити оријентисана ка међународном правцу и коридору X, који води долинама 

Велике и Јужне Мораве, али и правцима ка суседним државама, првенствено Бугарској 

и Македонији. У националним оквирима, могућности развоја ове зоне везане су за 

привредну сарадњу са центрима на магистралним коридорима дуж Западне Мораве, 

као и привредним центрима на Косову и Метохији. У будућности, положај Прокупља 

на правцу од Ниша ка Косову постаће веома значајан јер овуда води најкраћа веза 

Косова са источним делом Балкана. 

У складу са положајем и улогом Прокупља у регионалном окружењу и везама 

које он има са суседним општинама, дефинисане су основне смернице регионалног 

развоја: 

- производња и прерада пољопривредних производа (првенствено сточарство, 

воћарство, повртарство, виноградарство) - приоритет у наредном периоду 

треба да представља повећање степена финализације производње и изградња 

одговарајућих складиштених и прерађивачких капацитета; 

- развијена привреда - према народном дохотку и запослености општина 

Прокупље спада и неразвијеније општине, процес приватизације предузећа 

је скоро завршен, али у многим случајевима недовољно успешно, јер многа 

приватизована предузећа нису у функцији. Досадашње усмерење на 

прехрамбену индустрију треба задржати, а такође треба форсирати и 

производње које прерађују увезене сировине, јер постоје локацијски услови 

за исте; 



Мастер рад                 Милена Караклајић 

    

47 
 

- туризам – до сада није развијан у већој мери, иако постоје веома атрактивни 

развојни програми и идеје, засновани на природним и створеним 

потенцијалима. Општина Прокупље се по Нацрту ПП РС и стратегији 

развоја туризма налази у туристичком кластеру Средишње Србије, између 

примарног туристичког простора Копаоника и међународног туристичког 

правца – аутопута Е-75, на који се наслањају суседна туристичка подручја 

везана за коридор Х, као и бање у јужном делу Србије (Пролом бања и 

друге). Поменутим транзитним туристичким правцем доступност општини 

Прокупље је лако омогућена. Северни и јужни део општине, Јастребац и 

Радан, поседују природне лепоте и потенцијале за ловни туризам. Подручје 

обе планине, заједно са Пролом Бањом и Бубличким језером је веома 

интересантно за међуопштинску акцију на уређењу планинске рекреативно-

ловне и рекреативно-бањске зоне, и ове зоне се морају интегрално развијати 

у корелацији са подручјима суседних општина. 

- комунална хигијена – одлагање отпада је један од веома важних аспеката и 

видова регионалне сарадње на овом подручју. У том смислу, општина 

Прокупље је веома важна за суседне општине, Блаце, Куршумлију и 

Житорађу, јер ће се у њој, према републичком плану, налазити регионална 

депонија, чија изградња тек предстоји. 

- саобраћај и технички системи – општина Прокупље, на саобраћајном правцу 

од јужноморавске долине и коридора Х ка Копаонику и Косову и Метохији, 

има веома повољан саобраћајни положај. Од централног инфраструктурног 

коридора којим воде магистрални пут и железничка пруга, а којим ће водити 

и планирани аутопут, одвајају се регионални правци ка суседним 

општинама. Систем за водоснабдевање насеља у топличкој долини из 

акумулације „Бресница“ је веома значајан за општину Прокупље, јер се из 

њега снабдева већина општинске популације. По изградњи гасовода и 

прикључења на гасоводни систем биће омогућена и гасификација општине. 
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Закључак 

 

 

На територији општине Прокупље постоје значајни потенцијали који би 

омогућили свестран регионални развој: повољан географски положај (железничка 

пруга, магистрални пут М-25); нетакнута природа, нарочито у брдско-планинском делу 

општине као потенцијал за производњу здраве хране; природна богатства (река 

Топлица, планински предели, и др.); развој сеоског туризма уз изградњу 

инфраструктуре и пратећих објеката у селима; богатство биљним и животињским 

светом; повољни услови за развој лова и риболова и многи други. Наспрам 

потенцијала, јавља се проблем њихове валоризације, где постоје извесна ограничења: 

веома лоша комунална опремљеност сеоских насеља (многа насеља немају водовод и 

канализацију); неконтролисано одлагање чврстог и течног отпада; лош квалитет путева 

и потреба за њиховом реконструкцијом; недовољно истражени природни ресурси; 

неискоришћеност постојећих капацитета; недовољна искоришћеност туристичких 

ресурса; уситњеност земљишног поседа.  

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

годинама уназад недовољно развојено подручје. Међутим, постоје одређени позитивни 

помаци: успешне приватизације неких некада друштвених фирми; развој (али још увек 

недовољан) предузетништва. Кључни проблеми садашњег развоја су, поред 

незапоселности, недовољна улагања и скромна буџетска средства, изражена 

депопулација, одлазак млађег и образованог становништва, и процес старења 

становништва на руралном подручју.  

 Неопходно је обезбедити услове за знатно већу саобраћајну, инфраструктурну и 

економску интеграцију у односу на окружење, у првом реду са суседним 

функционалним подручјима, чему посебно погодују саобраћајно-географски положај и 

планирани развој привредно-радних зона и инфраструктурних система. Општи 

стратешки циљеви које је дефинисала општина Прокупље подразумевају: укључење и 

активно учешће општине у привредним, саобраћајним и друштвеним токовима Србије; 

равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног 

коришћења природних ресурса; развој руралних подручја у складу са њиховим 

потенцијалима и ограничењима; очување и унапређење природе, природних реткости и 

биолошке разноврсности, као и очување животне средине и пејзажа.  
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Милена Караклајић, рођена је 25.04.1991. године у Прокупљу. Основну школу 

„9. Октобар“ завршила је у Прокупљу. Након тога је уписала Угоститељко-туристичку 

школу у Нишу коју је завршила 2010. године. Исте године уписала је основне 
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завршила их је 2013. године са просечном оценом 9,48. Академске 2013/2014 уписала 

је мастер академске студије географије на Природно-математичком факултету у Нишу 

и завршила их је са просечном оценом 9,59 без одбрањеног мастер рада. 

 


