
 

 

 

 

 

 

 

КАПИТАЛ ПРОСТОРА  

ОБЛАСТИ ДОЊА РЕСАВА 

 

мастер рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНТОР СТУДЕНТ 

Проф. др Јордан Алексић  Дејан Марковић 

 

Београд, 2018. године 

 



 
 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ЈАВНУ ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА 

 

 

МЕНТОР: 

- др Јордан Алексић, Ванредни професор Факултета за примењену 

екологију Футура, Универзитет Сингидунум Београд 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

- др Јордан Алексић, ванредни професор Факултета за примењену 

екологију Футура, Универзитет Сингидунум Београд 

- др Гордана Дражић, редовни професор Факултета за примењену 

екологију Футура, Универзитет Сингидунум Београд 

- др Златко Драгосављевић, доцент Факултета за примењену 

екологију Футура, Универзитет Сингидунум Београд 

 

 

 

 

ДАТУМ ЈАВНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА: 09.07.2018.године 

 

ОЦЕНА: _____________________ 

 



 

УВОД ..................................................................................................................................................... 1 

I ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА ....................................................................................................... 3 

II ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА ....................................................................................................... 5 

III МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА ...................................................................................... 6 

IV  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА ................................................................. 9 

1. Пснпвне карактеристике пбласти Дпоа Ресава ........................................................................................ 9 

1.1. Гепграфски пплпжај и величина ............................................................................................................... 9 

1.2. Истпријски ппдаци ................................................................................................................................... 12 

2. ФИЗИЧКП-ГЕПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРПСТПРА ............................................................................ 13 

2.1. Карактеристике рељефа .......................................................................................................................... 13 

2.2. Геплпшке карактеристике ....................................................................................................................... 18 

2.3.  Климатске карактеристике ..................................................................................................................... 20 

2.4. Педплпшке карактеристике .................................................................................................................... 23 

3. ПРИРПДНИ КАПИТАЛ ............................................................................................................................... 27 

3.1. Земљишни ресурси .................................................................................................................................. 27 

3.1.1. Кпришћеое земљишта ..................................................................................................................... 28 

3.2. Впдни ресурси .......................................................................................................................................... 32 

3.2.1. Ппвршинске впде ............................................................................................................................. 32 

3.2.2. Ппдземне впде ................................................................................................................................. 34 

3.2.3. Извпришта ......................................................................................................................................... 35 

3.3. Бипдиверзитет .......................................................................................................................................... 35 

3.3.1. Шуме .................................................................................................................................................. 36 

3.3.2. Екплпшки кпридпри ......................................................................................................................... 37 

3.3.3. Заштићена прирпдна дпбра ............................................................................................................ 38 

4. СТАОЕ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА И ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ .............................................................................. 39 

4.1. Квалитет земљишта ................................................................................................................................. 42 

4.1.1. Фактпри деградације земљишта ..................................................................................................... 44 

4.1.1.1. Ерпзипни прпцеси ..................................................................................................................... 45 

4.1.1.2. Загађеое земљишта ................................................................................................................. 47 

4.1.1.3. Одлагаое птпада ....................................................................................................................... 53 

4.1.1.4. Утицај впдптпкпва на ппљппривреднп земљиште ................................................................. 58 

4.1.1.5. Прпмена начина кпришћеоа земљишта ................................................................................ 62 

4.2. Квалитет ппвршинских и ппдземних впда ............................................................................................. 64 

4.2.1. Кпнтрпла квалитета впда за пиће ................................................................................................... 71 

4.2.2. Кпнтрпла квалитета птпадних впда ................................................................................................ 73 

4.2.3. Фактпри ппгпршаоа квалитета впде .............................................................................................. 76 

4.3. Квалитет ваздуха ...................................................................................................................................... 81 

4.4. Утицаји на биљни и живптиоски свет, екпсистеме, станишта  и ......................................................... 84 



5. СТВПРЕНИ КАПИТАЛ ................................................................................................................................. 85 

5.1. Капитал људских ресурса ........................................................................................................................ 85 

5.1.1. Кретаое станпвништва .................................................................................................................... 89 

5.1.2. Структура станпвништва .................................................................................................................. 90 

5.1.3. Екпнпмска структура ппштине Свилајнац ....................................................................................... 95 

5.1.4. Миграципна пбележја ...................................................................................................................... 99 

5.2. Капитал ствпрен људскпм делатнпшћу ............................................................................................... 100 

5.2.1. Инфраструктурни системи ............................................................................................................. 101 

5.2.1.1. Сапбраћајна инфраструктура ................................................................................................. 101 

5.2.1.2. Електрпенергетска инфраструктура....................................................................................... 104 

5.2.1.3. Техничка инфраструктура - Гасификација ............................................................................. 104 

5.2.1.4. Телекпмуникаципна инфраструктура .................................................................................... 105 

5.2.1.5. Впдппривредна инфраструктура ........................................................................................... 105 

5.2.2. Неппкретна културна дпбра .......................................................................................................... 109 

5.2.2.1. Преглед градитељскпг наслеђа ппштине Свилајнац ............................................................ 111 

5.2.2.2. Цркве и манастири .................................................................................................................. 119 

5.2.2.3. Сппменици културе ................................................................................................................. 124 

5.2.2.4. Археплпшки лпкалитети ......................................................................................................... 126 

6. ЕКПНПМСКА ВАЛПРИЗАЦИЈА ПРПСТПРА .............................................................................................. 129 

6.1. Привредне делатнпсти кап екпнпмски ппказатељи развпја.............................................................. 130 

6.2. Туристички пптенцијали ппштине Свилајнац кап фактпр екпнпмске валпризације прпстпра ....... 147 

7. ЕКПЛПШКА ВАЛПРИЗАЦИЈА ПРПСТПРА ................................................................................................ 162 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ПБЛАСТИ ДПОА РЕСАВА............................................................. 172 

8.1. Заштита земљишта ................................................................................................................................. 175 

8.2. Заштита впда .......................................................................................................................................... 177 

8.3. Заштита ваздуха ..................................................................................................................................... 179 

8.4. Заштита живптне средине у сектпру управљаоа птпадпм ................................................................ 181 

8.5. Заштита екпсистемскпг бипдиверзитета.............................................................................................. 183 

8.6. Заштита пд буке и вибрација ................................................................................................................ 184 

8.7. Заштита културних дпбара .................................................................................................................... 185 

9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАОА ...................................................................................................................... 187 

ПРИЛОЗИ ....................................................................................................................................... 189 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................................ 192 

ПОПИС СЛИКА.............................................................................................................................. 194 

ПОПИС ТАБЕЛА ........................................................................................................................... 196 

 
 



УВОД  

 

Животна средина представља део свеопштег пространства, истовремено 

подразумевајући и постојање човека у конкретном простору. Простор и човек, 

чији је он део, су узајамно повезани. Човек се према простору односи 

различито, али и простор повратно делује на човека и људску заједницу, 

мењајући и дајући основне услове и средства за живот (Љешевић, 2010).  

Природне карактеристике и ресурси као и створене вредности и услови 

представљају основну структуру за утврђивање еколошког капацитета  

простора која чини оквир за процену стања животне средине на једном 

подручју. Еколошка валоризација тог простора представља вишеструко 

значајну проспекцију производње живота, услова и вредности простора, 

односно утврђивање граничних линија, области и делатности које носе 

различитости (геодиверзитет -  биодиверзитет - социодиверзитет) у простору 

(Алексић, 2010). Идентификација и класификација свих елемената који 

сложеношћу својих односа сачињавају простор и услове живота човека треба 

да буде полазна основа у дефинисању просторног система. Овај систем са 

природним окружењем представља одређени екосистем који претпоставља 

коегзистенцију човека са природом, односно компатибилност природних и 

створених структура.  

За потребе овог мастер рада неопходно је пре свега дефинисати појам 

капитала простора. Традиционални приступ економске теорије своди појам  

капитала на факторе производње: капитал, рад, земљу, сировине. Капитал као 

привредни ресурс обухвата у најширем смислу физички капитал (опрема, 

зграде, материјални инпути у производњу), финансијски капитал (новчана 

средства, кредитни и акцијски капитал), људски капитал (инвестиције, ниво 

образовања, знања и квалификованости) као и природни капитал (земља као 

производни фактор). 

Tериторијални капитал (капитал простора) представља један посебан 

скуп фактора датог подручја – од геостратешког положаја, климе, величине, 

људских ресурса, саобраћајне и друге инфраструктуре, све до културног 

наслеђа (Деветаковић, 2012). Другим речима, капитал простора се састоји од 

природног и створеног капитала.  
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Природни капитал се дефинише као целокупан капацитет земљишта и 

укупна количина природних ресурса укључујући обрадиво земљиште, површине 

под шумама, ваздух, воду, риболовишта, заштићена подручја, биодиверзитет и 

необновљиве ресурсе (нафта, природни гас, угаљ, руде).  

Створени капитал обухвата капитал људских ресурса и капитал 

створен људском делатношћу. У факторе привредног раста и развоја, поред 

финансијског и физичког капитала убраја се и људски капитал. Улагањем у 

образовање и унапређење знања и вештина људи, повећавају се њихове 

производне способности, а тиме и укупни производни ефекти. Капитал створен 

људском делатношћу се дели према основном облику производа на: физички 

препознатљив производ (инфраструктура, објекти); интелектуални производ; 

производне и услужне делатности.   

Под територијалним капиталом се најчешће подразумева ниво 

расположивости материјалних и нематеријалних фактора (ендогени потенцијал) 

дате области, од чега зависи како одређени ресурси, предности  или 

ограничења утичу на капацитет функционалног подручја. Територијални 

капитал уствари означава укупност економских, културних, социјалних и 

еколошких ресурса која осигурава развојни потенцијал одређеног региона. 

Концепт територијалног капитала је први пут дефинисан и примењен у 

извештају OECD (Организације за економску сарадњу и развој) под називом 

„Стање и перспективе простора/територија ЕУ“ (OECD, 2001:15-16). Европска 

комисија је усвојила овај концепт територијалног капитала као полазну основу 

политике уједначеног просторног развоја ЕУ. Овај приступ наглашава  да „сваки 

регион има специфични територијални капитал по којем се разликује од других 

области по томе што као такав генерише већи приход за одређене врсте 

инвестиција, које више одговарају том подручју и могу ефикасније да искористе 

његове потенцијале и добра“ (EC, 2005: 1), чиме се остварује конкурентска 

позиција тог региона. Другим речима, територијални капитал се дефинише као 

предуслов за конкурентску предност одређеног подручја како на локалном, тако  

и регионалном нивоу.   

У раду су систематизовани и изложени резултати истраживања природних 

и створених вредности области Доња Ресава, анализа њиховог стања и 
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степена деградације, могућности одрживог коришћења, као и предлог мера 

њихове заштите и очувања.  На основу анализе стања природног и створеног 

капитала,  извршена је економска и еколошка валоризација простора области  

Доња Ресава.  

 

I ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања овог рада је капитал простора Доње Ресаве. У раду 

се акценат ставља на опис и анализу природних богатстава области Доња 

Ресава (чије је седиште општина Свилајнац), еколошко-географске 

карактеристике простора и развојне потенцијале природних ресурса. 

У првом делу мастер рада анализира се природни положај, географске, 

геолошке, педолошке, хидрографске, климатске карактеристике области Доња 

Ресава. Седиште ове области припада централној Србији, тачније њеном 

југоисточном делу, и североисточном делу Поморавског управног округа. 

Повољан географски положај на десној обали Велике Мораве и доњем 

току Ресаве, равничарско-брежуљкасти рељеф са умерено-континенталном 

климом и годишњом малом количином падавина oкo 672 mm просечно и 

плодним земљиштем (варијетети алувијалног земљишта, гајњаче, смонице), 

чине погодне услове за развој пољопривреде, најзаступљеније делатности у 

Доњоресавском крају.  

У централном делу рада презентују се природна богатства Доње Ресаве, 

њихове особине (расположивост, квалитет, структура), могућности коришћења 

и степен утицаја њиховог коришћења на животну средину.  

Природни ресурси области Доња Ресава који укључују водне ресурсе, 

пољопривредно земљиште, шуме, биодиверзитет, пружају шансу за привредни, 

економски, социјални и еколошки развој. Земљиште као природни ресурс даје 

посебне погодности за развој сточарства и органске хране. Реке су значајан 

природни ресурс за наводњавање у пољопривредној производњи.  

Капитал простора Доњоресавске области пружа могућност планирања и 

организовања развоја различитих привредних грана које могу допринети 
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комплетном социјалном и економском развоју. Једна од могућности је и развој 

манифестационог, сеоског и екотуризма.  

Обзиром да не постоји усвојен систематизован и стандардизован систем 

индикатора, постојеће стање елемената животне средине дато је као процена 

на основу опсервација, евидентирања на терену, анализе података овлашћених 

институција, надлежних органа и организација, као и анализе садржаја 

постојеће и доступне просторно-планске, урбанистичке  и друге документације. 

У оквиру овог поглавља дат је и преглед свих фактора деградације природних 

ресурса који утичу на погоршање квалитета животне средине.  

У поглављу које се односи на створени капитал, описане су  демографске 

карактеристике предметног простора кроз анализу људског потенцијала и 

демографских тенденција. У овом поглављу обрађен је и капитал створен 

људском делатношћу који обухвата инфраструктурне елементе - саобраћајне, 

електроенергетске и телекомуникационе, систем за водоснабдевање и 

канализацију. Културно-историјска добра аутентична за овај простор, која чине 

основу регионалног и културног идентитета, такође представљају створени 

капитал настао у интеракцији човека са природом.    

Економска валоризација простора се обрађује у оквиру шестог поглавља и 

односи се на квантитативну и квалитативну процену природног и створеног 

капитала. 

Седмо поглавље се бави питањима еколошке валоризације простора у 

функцији издвајања потенцијално осетљивих подручја изразитог еколошког 

потенцијала, као и угрожених зона које захтевају санацију и промену намене. 

У последњем поглављу разматрају се предвиђене мере заштите животне 

средине усклађене са стратешким опредељењем просторног развоја са 

фокусом на рационално коришћење природних ресурса, заштиту и унапређење 

природних и радом стечених вредности животне средине. 
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II ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања мастер рада је приказ објективног стања природног и 

створеног капитала Доње Ресаве, са посебним освртом на ефикасност 

коришћења природних ресурса за одрживи развој ове области, али и да се 

представе и анализирају предности, недостаци, услови животне средине и 

могућности еколошке заштите. Анализа карактеристика природних ресурса, 

створених вредности и еколошких услова, као и утврђивање ресурсног 

потенцијала ове области чини полазну основу за процену еколошког капацитета 

простора, као и дефинисање мера и услова за одрживо управљање, 

коришћење и очување целовитости и квалитета природних вредности и услова 

за даљи одрживи развој подручја. Економска валоризација простора треба да 

покаже који су најзначајнији привредни потенцијали предметног подручја и на 

основу тога које су могућности за унапређење инвестиционионог амбијента и 

конкурентске позиционираности у региону, што представља основ за успешнији 

развој.  
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III МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Методолошки поступак у мастер раду чини прикупљање података и 

документација о области Доња Ресава, које су неопходне за анализу природних 

ресурса из различитих извора: планске документације1, постојеће пројектне 

документације, студија, стратегија2,3, извештаја4, стручне литературе, државних 

институција (као што су општина, институти, заводи, надлежна министарства и 

др.), средстава јавног информисања, електронских извора и др. 

Након прикупљања података извршена је систематизација, а затим и 

анализа добијених података и оцењивање еколошког капацитета, процена 

недостатака и ризика и утврђивање узрочно-последичних и других односа. 

Прикупљањем и верификацијом података, обједињавањем и 

систематизовањем установљених чињеница, анализом и интерпретацијом, рад 

представља својеврсну базу података која може послужити за неке будуће 

озбиљне студије, пројекте или докторску дисертацију. 

Значајан извор података и информација, фотодокументације локација од 

интереса, настао је као резултат теренског истраживања за потребе израде 

Еколошке студије општине Свилајнац.  Теренска истраживања вршена су 

уређајем за глобално позиционирање, ГПС  (Global Positioning System - Garmin 

GSPMAP 64s), којим су лоцирани испитивани локалитети на терену општине 

Свилајнац. Такви локалитети су изворишта пијаћих вода, дивље депоније, 

туристички локалитети, локације за експлоатацију шљунка и др. Прикупљањем 

података са терена, њиховом обрадом и имплементацијом у ГИС систем 

(Geographic Information System - Географско информациони систем), као и 

дигитализацијом већ постојећих података формирана је ГИС база података.   

                                                           
1
 ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац (2011): "Просторни план општине Свилајнац", 

(Службени гласник општине Свилајнац, 2/2011) 
2
 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (2013): Стратегија одрживог 

развоја општине Свилајнац 2013-2018, Социо-економска анализа општине Свилајнац 
3
 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (2011): Стратегија одрживог 

развоја Шумадије и Поморавља 2011-2021, Београд  
4
ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац (2008): "Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана општине Свилајнац на животну средину", (Службени гласник општине 

Свилајнац бр.208) 
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ГИС база података општине Свилајнац садржи податке о географском 

положају, демографским карактеристикама, климатским карактеристикама, 

хидрографији сталних и периодичних токова, инфраструктури, хипсометријским 

подацима (висинама, угловима нагиба, експозицијама терена), геолошкој 

подлози и педолошком покривачу, дивљим депонијама и другим антропогеним 

утицајима на простору испитиване области. Ови подаци су пропраћени 

визуелним приказима и организовани у слојеве (лејере), при чему је могућа 

манипулација једним, два или више лејера у исто време.  

Горе наведени прикупљени подаци у "радној површини" (тзв. Wоrkspаcе-у), 

односно документу ГИС базе се налазе у векторском облику и подложни су 

промени, измени и допуни. Топографске карте, геолошке карте, педолошке 

карте, сателитски снимци и СРТМ модел (Shuttle Radar Topography Mission) 

приказ рељефа, представљају растерске (сликовне) податке који су 

непроменљиви и служе искључиво као допуна векторским подацима. Са њих се 

очитавају и прецртавају неопходни елементи у одређене лејере (нпр. 

дигитализација река са карте у векторски лејер хидрологија). 

Сваки графички елеменат у дигиталној форми садржи сет основних 

података, унетих као његови атрибути, на тај начин се ствара база података 

(Слика 1). Од основних података уносе се: идентификациони број, облик 

графичког приказа (тачка, линија, полигон), име објекта/локалитета, ГПС редни 

број тачке, површина објекта/локалитета, дужина, надморска висина, 

географске координате, опис, општина којој припада, порекло податка итд. Ово 

су основни параметри који прате сваки елеменат у информационом систему. 

Могуће је додати низ других атрибута елементу, у зависности од доступности 

података. 

Као излазни подаци из ГИС базе података могу се добити карте, графици и 

табеле. Структурни подаци саме базе су креирани у универзалним типовима 

ГИС података у шејпфајловима (shapefile). Овакве фајлове је могуће преносити 

из једног у други систем, креирати нове базе и користити их у разним другим 

ГИС софтверима. 

Сви подаци се налазе у форми координатног система UTM (Universal 

Transversal Mercator) пројекције, са припадајућим WGS_1984 (World Geodetic 
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System - датумом) елипсоидом и зоном 34N (WGS_1984_UTM_Zone_34N - 

северне хемисфере), који су законом прописани параметри у Републици 

Србији. 

 

Слика 1. Приказ табеле атрибута у ГИС бази података општине Свилајнац 

 

Географски информациони систем општине Свилајнац може бити полазна 

основа  за даље потребе управљања природним ресурсима, израду различитих 

анализа и процена утицаја на екосистеме, планирање будућих активности и 

санације тренутног стања угрожених делова животне средине општине 

Свилајнац. 

На основу добијених резултата, моћи ће да се изврши зонирање 

територије (зона угрожености, осетљивости, еколошког ризика, оптерећења, 

деградираних површина/ресурса) и предложе мере у циљу заштите и очувања 

капитала простора Доње Ресаве.  
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IV  РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА  

1. Основне карактеристике области Доња Ресава  

Ресава је географска област која се простире између реке Велике Мораве 

и обронака Кучајских планина у дужини од око 60 километра и ширини од око 30 

километра. Кроз област Ресаву целом дужином протиче истоимена река 

Ресава, која извире на обронцима Бељанице и са бројним притокама улива се у 

Велику Мораву.  

Област Ресава се дели на Доњу и Горњу Ресаву, односно на њихова 

седишта - општине Свилајнац и Деспотовац. У природном и географском 

погледу, Доња Ресава је комбинација равничарских терена у долини Ресаве и 

десном алувијону Велике Мораве, као и брежуљкастих терена огранака 

планине Бељанице. Карактерише се плодним земљиштем и умереном климом, 

што чини добру основу за развој пољопривреде, најважније делатности овог 

подручја. 

Горњи део слива Ресаве је типична композитна долина, састављена од 

низа котлиница, проширења раздвојена клисурама и кањонима.  

1.1. Географски положај и величина 

Према административно-територијалној подели, седиште Доње Ресаве, 

општина Свилајнац припада југоисточном делу Поморавља централне Србијe и 

налази се у широј зони равничарског дела великоморавске долине. Територија 

општине обухвата површину од 326 km2, неправилног је троугластог облика са 

територијалним продужецима у западном, моравском делу. Од Београда је 

удаљена око 110 km, од Ниша 150 km, од Новог Сада 210 km, од Крагујевца 45 

km, са координатама 44°13′46" северне географске ширине и 21°11′50" источне 

географске дужине. На северу се граничи са општином Жабари, на истоку са 

општинама Деспотовац и Петровац, на југу са територијом општине Јагодина, а 

на западу са Баточином и Великом Планом. У географском погледу општина 

Свилајнац се простире у правцу север-југ у дужини од 28,2 km и у правцу запад-

исток у дужини од 22,4 km. 

Општина Свилајнац припада средњем Поморављу јер се западном 

страном ослања на ток Велике Мораве и великим делом чини њену природну 
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границу. Територија општине обухвата Доњу Ресаву, коју чини доњи ток 

истоимене реке и њено ушће у Велику Мораву чија је десна притока. Брдски 

предели на североистоку-истоку постепено прелазе у Хомољске планине и 

Бељаницу (1339 m), а на  југоистоку и југу у Кучајске планине (1243 m). 

Северозападна област је обележена низијским рељефом и срастањем 

алувијалних равни Ресаве и Велике Мораве. Западни део територије који 

највећом дужином границе прати ток Велике Мораве не поклапа се са њом 

потпуно, те не чини стриктну природну линију граничења.  

Положај на десној обали Велике Мораве и у доњем току Ресава чини 

простор погодним за насељавање становништва. Долине река су погодне и за 

изградњу саобраћајница и повезивање са другим крајевима земље, тако да 

кроз Доњу Ресаву пролазе важне саобраћајнице. Повољан географски положај 

Доње Ресаве у централном делу Србије даје приближно подједнаку удаљеност 

од западне и источне границе са суседним  државама, као и подједнаку 

удаљеност од северних и јужних граничних прелаза. Поред општине Свилајнац, 

на око 7 километара пролази једна од најзначајнијих друмских саобраћајница 

земље, ауто-пут Суботица-Београд-Ниш који се код Ниша рачва на два крака: 

Димитровград-Софија-Истанбул ка истоку и Врање-Скопље-Солун-Атина ка 

југу. Овај ауто-пут представља део међународног ауто-пута Е-75 који чини део 

мреже коридора 10. Кроз општину пролази магистрални пут М4 као и 

регионални путеви Р160, Р108 и Р103.  

Најсевернија тачка се налази у атару села Кушиљева, најјужнија у атару 

села Војске (Слика 2), а обе на десној обали Велике Мораве. Најзападнија је у 

атару села Црквенац, на моравском меандру Лаповски кључ, а најисточнија 

тачка досеже до развођа Грабовачке и Врланске реке у селу Роанда. Брдско 

подручје општине испресецано је мањим потоцима, који немају шири привредни 

значај, док је у равничарском делу утицај реке Ресаве, а нарочито Велике 

Мораве веома видан.  
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Слика 2. Административна карта општине Свилајнац, седишта Доње Ресаве 
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1.2. Историјски подаци 

Плодна подручја Велике Мораве и Ресаве била су насељена још у 

најдавнијим временима. На тим просторима живели су прво Трачани које су 

покорили Римљани и основали своју провинцију Горњу Мезију. Словени који су 

рано населили Ресаву су познати као Браничевци и Моравци. Овај крај је 

доживео завидан економски и културни просперитет посебно у периоду након 

оснивања  Српске деспотовине. 

Први писани историјски споменици о ресавским селима потичу из 15. века. 

Свилајнац се први пут помиње 1467. године, као село "Свилајнац са 30 кућа". 

Сматра се да је село добило име Свилајнац због тога што су се његови житељи 

бавили узгојем свилених буба и производили свилу. По документима из 1718. 

године, Свилајнац има свега 12 домова, а 1733. године село у ресавској 

парохији има 28 домова. Године 1930. записано је, да је Свилајнац варош на 

реци Ресави и да се варош дели на: Чаршију, Бојачу, Влаовачку малу, Доњи 

крај, Запис и Циганску малу. Свилајнац у том тренутку има 1187 кућа са 5356 

душа (Мијатовић, 1930: 97-239).  

У сачуваној архиви Свилајнац се назива Свилаенац, Свилаиница, 

Свилајница и Свилајинац. По документима из 1718. године Свилајнац има свега 

12 домова, а 1733. године је записано да Свилајнац, село у ресавској парохији 

има 28 домова. 

По предању Свилајнац је старијег постојања. Некада је био на брду, према 

виноградима или Баћици, па је отуда премештен у равницу. Први су му 

досељеници били са Косова. За време првог Устанка овде су се населили 

досељеници из Тимочке Крајине, по жељи и одобрењу Карађорђевом. 

Године 1836. кнез Милош је дао право Свилајнцу, да може да има три 

трговачка калауза. Све до 1846. године Свилајнац је био село, а тада је 

проглашен за варошицу. За варош је проглашен 1888. године. Најзаслужнији за 

развој Свилајнца у овом периоду био је Милосав Здравковић Ресавац, 

истакнути учесник Првог и Другог српског устанка, први начелник Ресавског 

среза, потом Ћупријске нахије и члан Совјета и један од ретко писмених и 
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богатијих људи Србије оног времена. Био је познат као човек од поверења 

кнеза Милоша и његов близак сарадник. За време Милосава Ресавца, коме је 

Свилајнац био стално седиште, варош напредује у погледу броја становника. 

Насељавају се појединци из околине Пожаревца, из Јасенице, Лепенице из 

Старе Србије и Македоније, нишког и врањског округа, из Срема и из ерског 

краја. Они су се обично досељавали као дечаци, на изучавање трговине и 

заната, па после отварали радње за себе, женили се и тако остајали за стално. 

У Свилајнцу тада има 246 занатлија, 180 трговаца и око 500 кућа 

земљорадника. Међу трговцима има 39 извозника и индустријалаца. 

Свилајнац је одувек био познат трговачки и занатски центар. Данас је то 

општински центар у плодној ресавској и моравској долини. Као значајан 

индустријски центар Србије задржао је дух старих времена и уз развој 

занатства и трговине у граду су никли многобројни угоститељски објекти. И 

данас се угоститељски објекти уређују и прилагођавају клијентели.   

 

2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА  

2.1. Карактеристике рељефа 

Насеља на територији општине Свилајнац се налазе на просечној 

надморској висини, од 231 m. Најнижа тачка се налази у северном делу 

општине у атару насеља Кушиљево и износи 91 m. Највиша тачка у општини 

Свилајнац се налази у атару насеља Врлане, на самој граници са Гложанама и 

износи 372 m (Слика 3). Насеља имају различите експозиције, али су 

најзаступљеније јужна и југозападна, а мањим делом северна експозиција.  
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Слика 3. Хипсометријска карта општине Свилајнац 

Од укупне површине региона, присојним експозицијама припада око 68%, а 

осојним 32% (Слика 4). У најнижем висинском појасу има знатно више 

површина под присојним, осунчаним експозицијама, док се са повећањем 

висинске зоне повећавају површине под осојним експозицијама. Највећи део 

(око 85%)  површине општине има нагиб до 15%. Основни карактер рељефа на 

целом простору даје повољне услове за продуктивно подручје. 
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Слика 4. Карта експозиције терена на простору општине Свилајнац 

Рељеф на коме се остварује просторни развој Свилајнца омогућава 

његово економично, рационално и перспективно ширење у свим географским 

правцима. По конфигурацији терена на коме се развија, подручје општине 

припада типу равничарских насеља. Заступљеност појединих категорија нагиба 

у географском окружењу подручја омогућава разноврсно аграрно 

искоришћавање рељефа. Територију Свилајначке општине чине падине које су 

(Слика 5): погодне - 57% (до 50), релативно погодне - 23 % (од 50 до 120), 

гранична категорија падина за значајније аграрно искоришћавање - 17% (120 до 
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250) и падине корисне за аграрну производњу уз одговарајуће уређење са 

нагибом од (260 - 320) - 3 %. 

 

Слика 5: Карта углова нагиба изражена у степенима на простору општине 

Свилајнац 
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2.1.1. Планине  

На 51 km од Свилајнца налази се планина Бељаница чији се врх налази на 

1339 m надморске висине. У подножју ове кречњачке планине се налази врело 

Ресаве и ова планина је значајна за општину Свилајнац јер се са њених 

западних падина спуштају водени токови који дефинишу хидрографску мрежу 

општине.  

Бељаница је једна од највећих кречњачких планина источне Србије. 

Налази се између слива реке Млаве и Жагубичке  котлине на северу и слива 

реке Ресаве на југу. Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 km, са 

просечном ширином од око 12 km. Захвата површину од 309 km², од чега 246 

km² представља изразит крашки рељеф у кречњацима. 

Северни део је висораван са многим вртачама, увалама и слепим 

долинама (Бусовата, Речке са понором дубоким 150 m). Јужни део је стеновит, 

кречњачки гребен Бељаница висок 1336 m, који стрмим одсеком пада у клисуру 

реке Чемернице десне притоке реке Ресаве. У гребену су многобројне пећине, 

од којих је највећа Велика Атула (560 m). У подножју гребена налазе се Мало и 

Велико врело, а у подножју северног обода Врело Млаве код Жагубице. 

Централна висораван је углавном гола, а падине су покривене буковим и 

храстовим шумама, које су повремено и прашумског типа. 

Бељаница је планина богата водом, подземним и површинским токовима. 

Нарочито су интересантни површински токови са великим бројем река и потока 

понорница. Вода у свим токовима је чиста и може се пити из водотока. 

Бељаница је у спелеолошким круговима веома позната као изузетно 

богата спелеолошким објектима. Најпознатија пећина је Ресавска пећина, која 

је уређена за појединачне или колективне посете и отворена је током целе 

године. Поред Ресавске пећине постоји велики број пећина богатих свим 

врстама пећинског накита. 
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2.2. Геолошке карактеристике  

Геолошки састав и морфологија терена предметног подручја условљавају 

специфичне особине терена. У геолошки састав овог терена улазе седименти 

квартара, терцијара (миоцена и плиоцена), палеозојски седименти и 

прекамбријски метаморфити и седименти (Слика 6). 

Квартар 

Представник ове геолошке периоде је алувијум, заузима велика 

пространства широм долином Ресаве и доње токове њених левих и десних 

притока. Јављају се фације поводања и фације корита-алувијум, спрудови и 

плаже дебљине преко 20m, присутне су речне терасе са шљунковима и 

песковима дебљине од 5 до 7m. Присутне су појаве пролувијума у виду пескова 

и суглина, фација мртваја, као и делувијума суглина и лесоидних седимената у 

дебљини преко 20m.  

Терцијар 

Миоценски седименти представљени су пешчарима, конгломерати, 

глинама, глинцима, глиновитим пешчарима, конглобречама и шљунковима, 

лапорцима и слојевима угља. Ови слојеви су слатководног и маринског 

порекла, дебљина ових наслага износи од 200 до 350 m. Заузимају велика 

пространства и обично су у тесној вези са седиментима плиоцена. 

Плиоценски седименти представљени су такође седиментима: глинама, 

глинцима, глиновитим пешчарима, лапорцима и слојевима угља. 

Палеозоик 

Палеозојски седименти заузимају мала пространства и констатовани су 

само на једном локалитету – у прикупишту сеоског потока – на потезима 

Лечиште и Врлански Хум. Представљени су гнајсом и пешчарима, 

метаконгломератима, метапешчарима и граувацима, као и пироксенским 

микрогабровима. Јављаjу се у наслагама дубине од 250 до 500m. 
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Слика 6. Приказ геолошке структуре општине Свилајнац  

Прекамбријум 

Геолошки облици из ове ере јављају се у југозападним деловима општине 

у мањим фацијама и то: кварцити са фелдспатом и лискуном, мусковитски 

микашисти, гнајсеви и гнајсмикашисти и мигматити, чија дебљина наслага 

износи преко 1000m. Такође се јављају дволискунски микашисти дебљине 

800m. 
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2.3.  Климатске карактеристике 

Клима предметног подручја је умерено-континентална. Предео општине 

Свилајнац одликују климатске карактеристике релативно хладне зиме, умерено 

топла лета и јесени топлије од пролећа. У зависности од конфигурације терена 

(рељефа) и расподеле ваздушног притиска, јављају се и различити ветрови.  

Лета су топла (јул 30,2оС), а зиме релативно благе (јануар 1,6оС). Јесени 

(13,30C) су топлије од пролећа (130C). Према подацима Републичког 

Хидрометеоролошког завода за 2014. годину (Табела 1), најхладнији месеци су 

јануар и фебруар, а најтоплији јул и август. Средња температура ваздуха у 

вегетационом периоду (април-септембар) износи 18,20C. Температурни прелаз 

од зиме ка лету и од лета ка зими је уједначен, јер је повећање од марта до 

маја (10,80C) и смањење од септембра до новембра (10,80C) идентично. 

Просечна годишња температура износи око +13,5°C. 

Табела 1. Температуре ваздуха по месецима за 2014. годину 

Месец 
Температура ваздуха 

Максимална Минимална Средња 

Јануар 10,3 1,6 5,1 

Фебруар 14,0 2,9 7,5 

Март 16,6 4,5 9,8 

Април 19,2 8,3 13,0 

Мај 23,2 11,1 16,4 

Јун 27,6 14,9 20,7 

Јул 30,2 17,0 22,9 

Август 29,9 16,9 22,2 

Септембар 24,1 14,0 17,8 

Октобар 20,2 8,6 13,1 

Новембар 14,2 5,6 9,0 

Децембар 8,0 1,0 3,6 

Годишње 19,8 8,9 13,5 

Извор: Метеролошки годишњак 1. Климатолошки подаци 2014. РХМЗ, 
(измењено и допуњено) 

Количина падавина је релативно мала у просеку између 650-750mm, по 

чему Свилајнац припада сушнијим подручјима, а годишњи распоред падавина 

је повољан. Максимална количина падавина излучи се у мају (194,7 mm) и јулу 

(127,7 mm), када су усевима најпотребније, а минимална током фебруара (13,1 

mm) и новембра (11,5 mm), према подацима Републичког Хидрометеоролошког 



21 

 

завода за 2014. годину (Табела 2). Просечна количина падавина у 

вегетационом периоду износи 383 mm. Уз то, годишњи ток падавина је 

неравномеран. На то указује и вредност релативног годишњег колебања - 8,93 

%. Лето (204 mm) и јесен (178 mm) имају већу количину падавина од зиме (150 

mm) и пролећа (140 mm). У котлинама је 698 mm, а на планинском залеђу и до 

850 mm. Поједини врхови могу изазвати расхлађење ваздушних струја, те се на 

релативно малим узвишењима јављају често јаки, изненадни пљускови. 

Табела 2. Количина падавина по месецима за 2014. годину 

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

Падавине 
(mm) 

29,4 13,1 56,5 96,7 194,7 60,5 127,7 98,3 130,7 57,9 11,5 114,1 

Извор: Метеролошки годишњак 1. Климатолошки подаци 2014. РХМЗ, 
(измењено и допуњено) 

Релативна влажност ваздуха је прилично уравнотежена током године, а 

највећа у јесењим и зимским месецима, септембру, новембру, децембру и 

јануару када су температуре у опадању, док је у пролеће најнижа влажност 

забележена у марту (Табела 3). Такође најниже вредности су у јуну и јулу. 

Табела 3. Релативна влажност ваздуха по месецима за 2014 годину 

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

Релативна 
влажност 
% 

87 84 83 85 87 84 85 86 88 88 89 89 

Извор: Метеролошки годишњак 1. Климатолошки подаци 2014. РХМЗ, 
(измењено и допуњено) 

Ветрови су веома важан климатски фактор који утиче на температурне 

прилике, влажност ваздуха, облачност, падавине а често су и фактор који у 

великој мери одређује климу неког подручја. Подручје Свилајнца се налази под 

утицајем доминантних ветрова из југоисточног, северо-западног и јужног 

квадранта (Слика 7). Ови правци су истовремено и најзначајнији климат овог 

подручја, при чему југоисточни преовлађује у хладнијем делу године, познат као 

ветар кошава, док је северозападни карактеристичан за топлији део године. 

Јаки ветрови су југоисточни, западни и северозападни. Обично не трају дуго, са 

изузетком кошаве која може дувати данима. Олујни карактер може имати и 
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западни ветар. Овај ветар се појављује лети и тада га често прате непогоде. 

Захваљујући Ресави, која својим током пресеца урбану територију ка граду увек 

дува ветар који му доноси ваздух споља. 

 

Слика 7. Ружа ветрова добијена на основу података са метеролошке 

станице Свилајнац  

Извор: Метеролошки годишњак 1. Климатолошки подаци 2014. РХМЗ, 

(измењено и допуњено) 

Најоблачнији су зимски месеци јануар, фебруар и децембар, а то је доба 

када је влажност ваздуха највећа. Летњи месеци јул, август и септембар су 

релативно ведри што одговара и стању влажности у то доба године (Табела 4).  

Осунчавање у једном дану или годишњем периоду у непосредној је 

зависности од трајања облачности и годишњег доба. Дужина осунчавања је 

последица релативне влажности и температуре ваздуха. Осунчавање је 

најкраће у зимским месецима, а најдуже је када су дани дугачки, температура је 

висока, а релативна влажност ваздуха је мала.  

Висина температуре утиче на влажност ваздуха, од које зависи облачност, 

а она опредељује дужину осунчавања, просечан број сунчаних сати износи 5,5. 
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Табела 4. Број дана са појавом облачности по месецима за 2014 годину 

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

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

Извор: Метеролошки годишњак 1. Климатолошки подаци 2014. РХМЗ, 

(измењено и допуњено) 

Климатске карактеристике се могу оценити као геолошки погодне за живот 

и рад људи. Њиховој погодности, између осталог, доприноси континуирано и 

природно проветравање.  

2.4. Педолошке карактеристике  

Дуж Велике Мораве и Ресаве формирала се алувијална раван, док се 

изнад ове равнице налазе брдски терени, на којима се са порастом надморске 

висине смењују различити типови земљишта. У погледу типа земљишта, брдски 

део се састоји углавном од гајњача и гајњача у оподзољавању, док у 

равничарском делу има гајњача и алувијума, на коме се добија обилан и 

квалитетан принос ратарских и повртарских биљака. 

Земљиште у овој области (обале Ресаве и десна обала Велике Мораве) 

припада типу ливадских земљишта или алувијалних смоница која су погодна за 

пољопривредну производњу. Морфолошка структура ливадског земљишта 

Поморавља није свуда иста али се највише приближава ливадској црници. 

Педографска основа урбане територије и њеног непосредног окружења 

представљена је варијeтетима алувијалног земљишта знатне моћности и 

гајњачама.  

На територији општине Свилајнац заступљено је више типова земљишта, 

што одговара разноврсним орографским условима терена (Слика 8): 

 Алувијум  алувијум у оподзољавању, алувијална смоница 

 Смоница  смоница у огајњачавању 

 Гајњача  гајњача у оподзољавању, гајњача оподзољена, гајњача 

еродирана, 

 Скелетоидна и скелетна земљишта. 
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Слика 8. Педолошка карта општине Свилајнац  
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2.5. Хидролошке и хидрографске карактеристике 

У равничарском делу урезана су корита река Велике Мораве и Ресаве. У 

брежуљкастом делу има више сталних и повремених водотокова који се 

разливају по равници, или су уведени у речне токове. Хидрографска мрежа 

општине Свилајнац (Слика 9) са које отичу сви површински токови припада 

Црноморском сливу. Простор општине Свилајнац налази се на сливном 

подручју реке Велике Мораве (Слика10).   

 

Слика 9. Хидрографска карта општине Свилајнац 
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Подсливно подручје Велике Мораве чине: реке Ресава и Трстена, потоци и 

притоке (Подјазак, Купиновачки поток, Бук, Булињак, Бељава, Гложанска река, 

Буљаски поток, Роћевачки поток, Ђуриначки поток и Тропоњски поток). Ови 

потоци су бујичног карактера и својим изливањем и плављењем изазивају 

проблеме после отапања снега и обилних киша једном или више пута у току 

године. 

У самој ближој околини налази се велики број извора: Стублина, Урошев 

Кладенац, Кавадинац, Плочник, Виноградарац, Зујков Кладенац, Влашки 

Кладенац, Црквина, Томин Кладенац (извире из камена) и Учитељев Кладенац. 

 

Слика 10. Мост на Великој Морави, Свилајнац 
Извор: http://mapio.net/pic/p-25348549/ 
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3. ПРИРОДНИ КАПИТАЛ 

Природни капитал области Доња Ресава чине природни ресурси, међу 

којима највећи потенцијал имају земљишни и водни ресурси.  

Кључни потенцијали социо-економског развоја и перспектива даљег 

развоја леже у природним ресурсима и потенцијалима земљишта, вода, шума.  

 

3.1. Земљишни ресурси  

Земљиште представља једно од највећих природних ресурса јер 

омогућава развој и опстанак аутохтоних екосистема, обезбеђује биолошку 

разноврсност и пољопривредну производњу.  

Сва земљишта на подручју општине Свилајнац могу се сврстати у три 

групе (Табела 5): 

1. Плодна земљишта,  

2. Средње плодна и 

3. Неплодна земљишта.  

 Плодна земљишта заузимају површину од 13 750 hа, односно 42% 

територије, и у њих спадају: алувијум, смоница, смоница у огајњичавању, 

смоница алувијална и гајњача.  

Средње плодна земљишта су: гајњача у оподзољавању, гајњача 

оподзољена, гајњача еродирана и алувијум у оподзољавању. Ова земљишта 

заузимају површину од 18 346 hа, односно 56% територије.  

Од укупне површине земљишта, неплодна земљишта обухватају површину 

од 544 hа, што чини 2% територије, а у њих спадају: скелетоидна и скелетна 

земљишта.  
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Табела 5. Групе земљишта на територији општине Свилајнац 

 

 
ГРУПА 1 

 

плпдна земљишта 

 
ГРУПА 2 

 

средое плпдна земљишта 

 
ГРУПА 3  

 

неплпдна земљишта 

aлувијум гајоача у пппдзпљаваоу скелетпидна 

смпница гајоача пппдзпљена 
скелетпидна и 

скелетна 

смпница у пгајоичаваоу гајоача ерпдирана  

гајоача алувијум у пппдзпљаваоу  

 

3.1.1. Коришћење земљишта 

Земљиште је  основни природни ограничени и тешко обновљиви ресурс 

који заједно са водом, ваздухом и живим светом сачињава екосистем општине 

Свилајнац. Примарна функција земљишта је производња хране и сировина. 

Међутим, земљиште се користи и за друге намене као што су: изградња 

насеља, изградња индустријских погона, изградња саобраћајница, места за 

експлоатацију разних сировина, места за одлагање разног отпада и сл. Све 

функције земљишта се могу поделити у две основне групе: еколошке функције 

земљишта и техничке функције земљишта. У еколошке функције земљишта  

убрајају се: продукција биомасе, обезбеђивање природног хабитата за многе 

биљне и животињске организме и микроорганизме, резервоар залиха воде, 

способност самопречишћавања. Ове улоге су од суштинске важности за раст и 

развој пољопривредних усева, пашњака, шума, као и за одржавање других 

природних богатстава (вода, ваздух, природни екосистеми).  

Полазна статистичка категорија у анализи земљишних ресурса 

представља расположиво земљиште. Под расположивим земљиштем 

подразумева се укупно земљиште у власништву свих чланова газдинства, 

односно у власништву правног лица/предузетника, које није дато другима у 

закуп, као и земљиште узето у закуп (на коришћење), којим газдинство 

располаже на дан 30. септембра 2012. године (Попис пољопривреде, 2012). По 

основу категорија и начина коришћења земљишта расположиво земљиште 
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чине: коришћено и некоришћено пољопривредно земљиште, површине под 

шумом и остало земљиште (земљиште под зградама, путевима, двориштима, 

рибњацима, трстицима, барама, стеновитим површинама и другим површинама 

неподобним за пољопривредну производњу). 

На основу података Републичког завода за статистику из пописа 

пољопривреде 2012. године, општина Свилајнац има 18.884,13 ha 

расположивог земљишта, што чини 57,86% укупне територије (32 638 ha). У 

структури расположивог земљишта доминира коришћено пољопривредно 

земљиште са 13 773 ha, односно са 72,93% (Табела 6).  

Табела 6. Земљиште према категоријама коришћења 

Расположиво земљиште  

Коришћено 
пољопривредно 

ha 

Некоришћено 
пољопривредно 

Шумско Остало Укупно 

13.773,03 1.529,5 2.761,73 819,87 18.884,13 
 

Извор: Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији, 2013. 

Републички завод за статистику  

Учешће шумског земљишта је 14,63%, док је учешће некоришћеног 

пољопривредног (8,1%) и осталог земљишта (4,34%) релативно мање 

заступљено.  

Према подацима истог Пописа пољопривреде 2012, укупан број 

пољопривредних газдинстава је 3129, од тога је број газдинстава са 

расположивим земљиштем 3128. У структури расположивог земљишта свих 

газдинстава доминира властито земљиште које обухвата 15.944,45 ha или 84,43 

%. Разлику до укупне површине расположивог земљишта чини земљиште узето 

у закуп које обухвата 3751,16 ha (19,86 %) и земљиште дато у закуп са 811,48 

ha (4,30 %).  

У Табели 7 приказан је преглед површина и структура коришћења 

пољопривредног земљишта, на основу података Републичког геодетског завода 

- Служба за катастар непокретности Свилајнац за 2015. годину. 

Од укупно 32 640 ha, колика је површина општине Свилајнац, 

пољопривредно земљиште заузима 23.166,4857 ha или 70,98 % од укупне 
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површине, од тога обрадиво пољопривредно земљиште обухвата највећи део 

од 21.548,1555 ha односно 66,02%. Анализа структуре обрадивог 

пољопривредног земљишта указује на то да највећe површинe заузимају њиве 

са 19.929,1584 ha (61,06%), а најмањe вртови са 27,1541 ha (0,08%). Воћњаци 

заузимају 850,8102 ha (2,61%), виногради 588,6201 ha (1,80%), а ливаде 

152,4127 ha тј. 0,47%. Оваква структура указује да је на територији општине 

Свилајнац најзаступљенија делатност управо гајење житарица.  

Табела 7. Површина и структура коришћења пољопривредног земљишта и 

проценат заступљености на територији општине Свилајнац 

Пољопривредно земљиште (ha) 

Обрадиво пољопривредно земљиште (ha) 

пашњаци 

рибњаци 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште укупно 

њиве  вртови  воћњаци виногра

ди 

ливаде  укупно  

19.929,1584 27,1541 850,8102 588,6201 152,4127 21.548,1555 681,9011 62,7867 873,6424 23.166,4857 

61,06 % 0,08 % 2,61 % 1,80 % 0,47 % 66,02 % 2,09 % 0,19 % 2,68 % 70,98 % 

Извор: Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности 

Свилајнац, 2015  

Од ратарских усева најзаступљенији су кукуруз, пшеница, јечам, луцерка, 

црвена детелина и врло мало сунцокрет, соја и дуван. Укупна површина ових 

ратарских култура варира од године до године у зависности од временских 

услова и примене агротехничких мера.  

Тако је 2008. године површина пољопривредног земљишта под пшеницом 

на територији општине Свилајнца износила 2.650 ha, да би 2010. године та 

површина била смањена за 21,55% на 2.079 ha, a 2012. повећана на 2.770 ha 

(Табела 8). Површина под кукурузом 2008. године износила је 11.935 ha, да би 

се 2010. године та површина смањила на 8.412 ha, a 2012. повећала на 12.835 

ha. 
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Табела 8. Површина основних ратарских култура 

Структура ратарских 
култура 

Површина 
у 2008. 

Површина 
у 2010. 

Површина 
у 2012. 

Пшеница 2.650 ha 2.079 ha 2.770 ha 

Јечам 286 ha 314 ha 276 ha 

Кукуруз 11.935 ha 8.412 ha 12.835 ha 

Соја 52 ha 61 ha 45 ha 

Сунцокрет 43 ha 50 ha 55 ha 

Луцерка и детелина 1.203 ha 2.500 ha 1.850 ha 

Стари узгој крмног биља 2.500 hа 2.905 ha 2.000 ha 

Укупно 18.669 ha 16.321 ha 19.831 ha 

Извор: Завод за статистику Републике Србије, 2012 

Коришћено пољопривредно земљиште је производно-економски 

најзначајнији део укупног пољопривредног земљишта јер се на њему организује 

целокупна пољопривредна производња за натуралну и тржишну потрошњу. 

Зато су показатељи обезбеђености коришћеним пољопривредним земљиштем 

најзначајнији за анализу стања и планирање развоја пољопривредне 

производње за све нивое анализа, од државних стратегија до оцене 

производно-економске одрживости појединачног пољопривредног газдинства и 

самоодрживе прехрамбене сигурности становништва (Шеварлић, 2015).  

Некоришћено пољопривредно земљиште је, поред објективних 

(орографске и педогенетске карактеристике земљишта, уситњеност и 

неуређеност поседа, неповољне демографске карактеристике чланова 

домаћинства које има пољопривредно газдинство и стално погоршавање 

диспаритета цена пољопривредних производа у односу на репроматеријал и 

средства за рад у пољопривреди), последица не само личне одговорности 

власника и корисника пољопривредног земљишта већ и одговорности државе 

за (не)чињење у пољопривреди и посебно у области земљишне политике. У 

методолошком погледу, некоришћено пољопривредно земљиште не указује на 

„губитак“ производње, већ на потенцијално могућу а неостварену 

пољопривредну производњу (Шеварлић,1989:157). 
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3.2. Водни ресурси  

Водни ресурси, у свим фазама развоја насеља, представљали су важан 

локални природно-географски елемент, који је утицао на постанак и његов 

развој. Свилајнац је настао на десној обали Ресаве, да би се почетком 20. века 

територијално проширио и на њену леву обалу. Овај водоток, поред осталих, 

представља једну од просторних окосница развоја града. Осим тока Ресаве, 

велики хидролошки значај, са становишта водоснабдевања урбаног 

становништва и привреде, имају и подземне воде алувијалних наслага Ресаве и 

Велике Мораве. 

3.2.1. Површинске воде  

На простору општине Свилајнац, два највећа водотока су реке Велика 

Морава и Ресава са више бујичних притока.  

Река Ресава протиче централним делом општине Свилајнац и то правцем 

југоисток-северозапад. Ширина корита Ресаве се креће од 10 до 50 m. Ресава је 

најдужа десна притока Велике Мораве. Протиче кроз општине Деспотовац и 

Свилајнац. Настаје од Злотске реке и Бобовачког потока. Извориште је на преко 

1100 m надморске висине, а ушће на 94 m. Ресава има два изворишна крака 

који настају у зони додира Кучаја и Црноречког адензитског масива. Ови 

водотокови се састају на коти од 668 m. Код Марковца се Ресава улива у 

Велику Мораву. Њено ушће је удаљено од Дунава 87,5 km. Површина слива 

Ресаве износи 718 km2 а дужина реке око 70 km, с тим што дужина главног тока 

износи 65 km. Ресава (Слика 11)  кроз општину  Свилајнац протиче у дужини од 

око 25 km. Ресава прима 67 притока, од којих je 41 деснa, а 26 левих, чија 

укупна дужина износи 552,15 km. Значајније притоке Ресаве су Саставци, 

Селски, Грабовачки, Купиновачки, Тропоњски, Буљански и Точков поток. У 

доњем току Ресава има просечан проток око 5 m3/s. Највиши водостај Ресаве 

износио је око 4 m.  

Река Велика Морава протиче западним делом општине Свилајнац. 

Ширина корита се креће од 100 до 170 m. У Велику Мораву се уливају Трстена, 

Булињак и Луди поток. Ови потоци својим изливањем изазивају поплаве после 

отапања снега и обилних киша. 
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Слика 11. Река Ресава у Свилајнцу 
Извор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resava_in_Svilajnac_2.JPG 

 

Велика Морава настаје спајањем Западне Мораве и Јужне Мораве код 

Сталаћа. Улива се у Дунав на простору између Смедерева и Костолца. Морава 

је заједно са Западном Моравом, највећа српска река. Дужина Велике Мораве 

је 185 km, са Западном Моравом је 493 km. 

Површина слива Велике Мораве је 6.126 km², а целог моравског система 

37.444 km², што је 42,38% од површине Србије. Велика Морава протиче 

најплоднијим и најгушће насељеним подручјем централне Србије, насталим на 

месту залива некадашњег Панонског мора које се исушило пре око 200.000 

година. Долина Велике Мораве је композитна и састоји се од Параћинско-

Јагодинске (Горњевеликоморавске) и Доњевеликоморавске котлине између 

којих се налази Багрданска клисура у дужини од 17 km. Велика Морава уз 

западну границу општине Свилајнац тече у дужини од 49 km. 
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Алувион Велике Мораве представља двослојевиту средину. Нижи слој 

изграђен је од шљунковито-песковитих седимената, најчешће врло високе 

пропусности и представља колектор подземних вода. Повлатни слој чине 

глиновити седименти и углавном заглињени ситнозрни пескови, који служе и као 

заштита подземних вода од загађивања са површине терена. Дебљина 

алувијалних творевина је од 10 до 25 m. 

На потезу од Свилајнца па до ушћа Велике Мораве у Дунав, алувион 

захвата зону дугу 60 km и просечно широку 12,4 km. Надморска висина 

алувијалне равни код Свилајнца износи 100 m. Рељеф терена има типске 

одлике алувијалне равни настале ерозионо-акумулативним радом речног тока 

Велике Мораве. 

Оба водотока значајно утичу на развој пољопривреде и свих пратећих 

делатности, као и на развој индустрије, занатства, саобраћаја и целокупног 

становништва које насељава ово подручје. 

Уз многобројне погодности река Ресава је становништву и привреди 

Свилајнца доносила и недаће. Све до њене регулације, у савременом периоду, 

често је плавила насеље наносећи му огромне материјалне штете. 

3.2.2. Подземне воде  

У долини Велике Мораве велики значај имају подземне воде. Оне се 

налазе на различитим дубинама испод површине, углавном у шљунку, који се 

под муљем и песком налази релативно близу. Дубина подземних вода је на 

разним местима у Поморављу различита.  

У микродепресијама на алувијалној равни, местимично у подножјима где је 

терен низак, у мртвајама и на другим местима, подземна вода се налази на 2-4 

m дубине. На старијим речним тераса-ма она је нешто дубља.  

На многим местима у Поморављу и у доњим токовима притока Мораве, 

подземна вода дубином налажења и количинама представља велику резерву. 

Местимично изазива и забаривање земљишта, а може послужити као богат 

извор за наводњавање.  
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3.2.3. Изворишта  

Водоснабдевање Свилајнца врши се из алувиона реке Ресаве, на локацији 

"Перкићево" у северном делу насеља. Извориште чини једанаест бушених 

бунара просечне дубине око15m, од чега на шљунковити водоносни део отпада 

5 до 8m. Укупна издашност изворишта је око 120l/s. Ужа зона заштите 

изворишта "Перкићево" обухвата зону површине око 35ha. Шира зона заштите 

овог изворишта обухвата подручја насеља Свилајнац и Луковица.  

 

3.3. Биодиверзитет  

Основне топографске, геоморфолошке, педолошке, геолошке, 

хидрогеолошке, климатске, хидрографске и хидролошке карактеристике 

подручја условиле су стварање аутохтоних станишта и вегетације. Интензивно 

и дуготрајно деловање различитих утицаја, а пре свега антропогених фактора, 

резултирало је стварањем више или мање измењених екосистема, са 

разноврсним биљним и животињским светом. Посебан значај имају екосистеми 

шумских заједница и аграрни екосистеми.  

Флористички састав у подручју општине Свилајнац чини претежно 

ливадска и коровска вегетација, уз доминацију агроекосистема са ратарским 

културама. Уз водене токове одржали су се уски појаси хидрофилних врста. 

Фауну на подручју општине Свилајнац чине пролазне, солитарне, животињске 

форме добро адаптиране на антропогено присуство. У ширем окружењу 

егзистирају мање врсте сисара, глодара и птица карактеристичних за 

поморавски регион као и становници резервата ловачког друштва „Мика Брада“ 

из Свилајнца. 

На територији општине није вршена инвентаризација диверзитета флоре и 

фауне, што би требало бити једна од активности у наредном периоду. Такође је 

потребно направити регистар угрожених, ретких и рањивих врста и њихових 

локација, као и пописати и картирати угрожене и ретке типове станишта и 

биоценозе, како би се идентификовала потенцијална еколошки вредна 

станишта.  
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Долина Мораве између Баточине и Свилајнца је идентификовано као 

станиште строго заштићене врсте црна рода (Ciconia nigra). 

3.3.1. Шуме  

Шумска подручја обухватају шуме и шумско земљиште у државном, 

приватном и власништву појединих фирми или организација на одређеном 

простору. 

Територија Општине Свилајнац припада јужнокучајском шумском подручју. 

Јужнокучајско шумско подручје обухвата територију Поморавског округа 

(Општине Јагодина, Ћуприја, Параћин, Деспотовац, Свилајнац и Рековац) и 

Општину Варварин из Расинског округа. Државним шумама на овом простору 

газдује Јавно предузеће за газдовање шумама “Србија шуме” Београд, преко 

свог дела, Шумског газдинства “Јужни Кучај” - Деспотовац. Према подацима из 

Опште основе газдовања шумама Јужнокучајског шумског подручја, укупна 

површина земљишта под шумом и шумским земљиштем износи 10.750,00 ha, 

од чега 225,00 ha припада државној, док приватној  својини припада 10.525,00 

ha. 

Укупна површина земљишта под шумом и шумским земљиштем у општини 

Свилајнац износи 3.885,23 ha (Табела 10), при чему је 231,65 ha или 5,96 % у 

државном власништву, а већи део површине од 3.653,58 ha (94,04 %) припада 

приватној својини.    

Табела 10. Преглед шумског фонда општине Свилајнац 

  Шуме и шумскп земљиште Осталп земљиште 

Укупнп Укупнп Шуме 
Шумске 
културе 

Шумскп 
земљиште 

Укупнп Неплпднп 
За 

пстале 
сврхе 

Заузећа 

ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Државнп  236,3 231,65 231,54 0 0,11 4,65 0,12 0,68 3,85 

Приватнп 3653,58 3653,58 3653,58 0 0 0 0 0 0 

Свилајнац 3889,88 3885,23 3885,12 0 0,11 4,65 0,12 0,68 3,85 

Извор: Србијашуме 

На територији општине Свилајнац издвојени су следећи шумски 

комплекси: 

- Комплекс ксеротермофилних сладуново – церових и др. типова шума,  
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- Комплекс мезофилних букових и буково – четинарских типова шума. 

Шуме сладуна и цера (Quercetum fraineto – cerris typicum) заступљене су на 

смеђим лесивираним земљиштима. Шума грабића (Carpinion orientalis 

moesiacum) заступљена је на црницама и различитим еродираним 

земљиштима. 

Брдске шуме букве (Fagenion moesiacae submontanum) заступљене су на 

киселим смеђим земљиштима. Земљиште у области обала Ресаве и десне 

обале Велике Мораве припадају типу ливадских земљишта или алувијалних 

смоница које су погодне за пољопривредну производњу.   

3.3.2. Еколошки коридори 

Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009) 

дефинисана је еколошка мрежа као „јединствен систем функционално 

повезаних природних и полуприродних  предеоних целина којима се 

успостављају и обнављају еколошке функције ради очувања биолошке 

разноврсности и обезбеђивања одговарајућих услова за одрживо коришћење 

простора и ресурса на националном и регионалном нивоу”. 

Састав, као и управљање еколошком мрежом утврђени су Уредбом о 

еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр. 102/2010). У Прилогу 1 Уредбе 

наведена су еколошки значајна подручја Србије, а у Прилогу 2 еколошки 

коридори од међународног значаја у Републици Србији. 

Еколошку мрежу, као скуп међусобно повезаних или просторно блиских 

еколошки значајних подручја, чине: еколошки значајна подручја, коридори који 

повезују еколошки значајна подручја и заштитна зона тамо где је потребна да 

штити еколошки значајна подручја и коридоре од могућих штетних спољних 

утицаја. 

Еколошки коридор је еколошка путања или веза која омогућава кретање 

јединки популација (биљних и животинских врста) између заштићених подручја 

и еколошки значајних подручја од једног локалитета до другог и који чине део 

еколошке мреже. 
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На предметном подручју могу се издвојити следећи еколошки коридори:  

1. Еколошки коридор од међународног значаја: Велика и Јужна Морава и 

њихов приобални појас 

2. Еколошки коридор од националног значаја: Западна Морава и њен 

приобални појас 

3. Еколошки коридори од регионалног значаја: Ресава, Рибница, Раваница, 

Црница, Грза, Кубршница, Јасеница, Рача, Лепеница, Осаница, Каленићка река, 

Западна Морава, Расина, Гружа, Ибар, Рибница, Лопатница, Студеница, 

Јошаница, Рашка, Видрењак, Рибарска река и њихов приобални појас 

4. Еколошки коридори од локалног значаја мањи водотоци у природном и 

полуприродном стању, канали са полуприродном вегетацијом и други предеони 

елементи (појасеви високог зеленила који повезују шумска станишта, рубна  

станишта, живице, међе, кошанице, пашњаци и влажни екосистеми са очуваном 

или делимично измењеном вегетацијом унутар културног предела) који повезују 

еколошки значајна подручја 

3.3.3. Заштићена природна добра  

На основу документације Завода за заштиту природе, као и увидом у 

Централни регистар заштићених природних добара, Завод за заштиту природе 

Србије констатовао је да на територији која је обухваћена границама 

Просторног плана општине Свилајнац нема заштићених и евидентираних 

природних добара. 

Како на територији општине Свилајнац нису вршена истраживања 

природних елемената који би могли имати својства заштићених природних 

добара, предлаже се валоризација подручја са аспекта заштите природе. 
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4. СТАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Стање природних ресурса је директна последица специфичног 

геотектонског и географског положаја, као и незаобилазних антропогених 

утицаја. Квалитет животне средине јесте стање животне средине које се 

исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима.  

Ради праћења стања животне средине и утицаја појединих сектора на 

животну средину, последњих  деценија се развијају модели који користе 

одређене показатеље (индикаторе) помоћу којих се може успоставити систем 

праћења и оцењивања стања животне средине, али и спровођења активности 

које воде позитивном, одрживом начину управљања животном средином. 

Индикатори (показатељи, индекси) представљају основни инструмент за 

систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова 

средине и сагледавање последица. Они су неопходни као улазни подаци за 

свако планирање (друштвено-економско и просторно-урбанистичко) и 

представљају полазну основу за планирање развоја животне средине. 

Сходно томе, оцена стања животне средине за Републику Србију базирана 

је, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне 

листе индикатора заштите животне средине (АЗЖС, 2015). Национална 

листа индикатора садржи методологију сакупљања података, начин и рокове 

достављања података, информација, индикатора и извештаја у Информациони 

систем. На тај начин се омогућава поједностављено праћење стања и промена 

у квалитету појединих сегмената животне средине током времена, и у 

појединим подручјима, као и свеобухватни приказ оцене стања животне 

средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са 

подацима других европских држава. 

„Индикатори животне средине у Србији“ креирани су на основу 

методологије Европске агенције за животну средину (European Environmental 

Agency - ЕЕА) засноване на односу између животне средине и људских 

активности (ЕЕА, 1999). Ови узрочно-последични односи су представљени 

DPSIR интегралним моделом проучавања стања животне средине (D-Driving 

Forces, P-Pressures, S-State, I-Impact, R-Response), који се састоји од следећих 

међусобно повезаних индикатора: 



40 

 

1) Покретачке снаге - односе се на антропогене активности које имају 

утицај на животну средину (пољопривреда, индустрија, саобраћај, 

туризам...) 

2) Притисци - директни притисци активности на животну средину у виду 

емисија, отпада, начина коришћења ресурса (одлагање отпада, 

испуштање отпадних вода, коришћење ресурса за 

водоснабдевање...) 

3) Стање - постојеће стање животне средине (квалитет воде, 

земљишта, ваздуха,...) 

4) Утицаји - утицаји на становништво, привреду, биодиверзитет и др. 

односе се на последице притисака на животну средину, као што су 

нпр. појава респираторних обољења, угрожене и заштићене врсте и 

др.  

5) Реакције -  описују мере, инвестиције и друге одговоре које  друштво 

предузима како би се побољшало стање животне средине 

(пречишћавање отпадних вода, боље управљање контаминираним 

подручјима, повећање површине под заштитом - заштићена 

подручја, ратификоване конвенције, законски акти...)   

Квалитетна животна средина може бити значајан потенцијал за развој 

општине и региона, односно ограничење уколико би стање животне средине 

било угрожено. 

Како би се могла дати оцена квалитета животне средине, неопходно је 

знати тренутно и досадашње стање њених чинилаца (воде, ваздуха и 

земљишта) узимајући у обзир стање природних вредности (биодиверзитет) и 

других фактора од битног утицаја. Из тих разлога потребно је обезбедити 

континуирано праћење стања квалитета животне средине и активности у 

простору, што ствара услове за рационално и еколошки прихватљиво 

управљање животном средином.  

Према Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука 

УС и 14/2016) јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности 
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утврђене законом, обезбеђује континуирану контролу и праћење стања животне 

средине (мониторинг). Мониторинг представља саставни део информационог 

система животне средине.  

Мониторинг стања животне средине врши се: 

 систематским мерењем, 

 испитивањем и 

 оцењивањем индикатора стања и загађености животне средине. 

На основу постојећих искустава праћења стања животне средине у другим 

општинама, као и на основу евидентираних могућих утицаја на појединачне 

медијуме на предметном подручју, изабрани су индикатори животне средине 

које је неопходно уврстити у програм мониторинга животне средине.   

Мониторинг животне средине мора да пружи податке добијене праћењем 

природних фактора, промену стања услед стечених карактеристика и 

постојећих природних карактеристика. 

С обзиром на величину и свеукупне потенцијале датог подручја, као и 

процену утицаја могућих загађења, мониторинг се  односи на следеће 

индикаторе: 

 мерење емисије и имисије у циљу праћења квалитета и степена 

загађености ваздуха, утицаја на здравље становништва и животну 

средину, 

 контролу и праћење квалитета воде – воде из водовода, јавних чесми 

и природних површинских вода, 

 контролу спровођења санитарне заштите у зонама санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања,  

 праћење квалитета и плодности земљишта, 

 зонирање и постављање мерних места за праћење буке, 

 успостављање контроле генерисања и кретања опасних и штетних 

материја и отпада. 
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4.1. Квалитет земљишта 

Квалитет земљишта јесте капацитет одређеног типа земљишта да оствари 

еколошке, производне и друштвене функције унутар граница екосистема. У 

Националној листи индикатора налази се сет индикатора за земљиште којим се 

систематизују информације о стању земљишта, факторима деградације 

земљишта и променама начина коришћења земљишта. 

У процесу одређивања стања и квалитета земљишта, испитују се 

параметри за анализу физичких, хемијских и микробиолошких својстава.   

По механичком саставу ливадско земљиште у Поморављу спада у лаку, 

средње тешку или тешку глинушу. Количина укупне глине у слоју до 50 cm 

износи 53,2-89,6 %, а песка 11,4 – 46,8 %. С дубином глина постепено опада 

али њен удео остаје висок све до дубине око 1,5 m. Крупан песак је незнатно 

заступљен. У већини профила има га испод 3 %. У профилима испод Марковца, 

Кушиљева и Супске доминира фракција ситног песка.  

Водне и ваздушне особине ливадског земљишта у Поморављу у већини 

случајева су неповољне. Структурни агрегати су, по правилу, крупни и не 

одликују се великом стабилношћу, јер се у сувом стању често формирају крупне 

џомбе. У влажном стању доминирају капиларне поре, док се у сувом стању 

често јављају пукотине. Земљиште има велику моћ акумулације воде али је 

чињеница да се знатан део те воде држи јаким атрактивним силама и биљке је 

не могу користити. Ваздушни капацитет није велики, посебно када је реч о 

тешкој глинуши. Према морфолошком изгледу се недостатак ваздуха запажа 

једино у микродепресијама или тамо где је подземна вода висока. Микрорељеф 

иначе ванредно утиче на састав и физичке особине овог земљишта. У 

микродепресијама оно редовно има тежи састав па је зато влажније а појава 

сивкасте боје у дубљим слојевима указује на недостатак ваздуха. Ове су појаве 

знатно ређе на заравњеном терену, посебно ако је подземна вода дубља.  

Када се посматра хемијски састав овог земљишта, креч је у већини 

случајева испран и појављује се тек испод 120-150 cm. Реакција средине је 

неутрална, ређе слабо кисела или слабо алкална. У атарима Аџибеговца, 

Кушиљева, Супске, запажа се процес блажег укисељавања. Степен 

засићености колоидног комплекса базама опада у овим областима. Овде се 
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уочава и смањење хумуса у земљишту. Хумус је добро измешан с минералним 

делом земљишта али његов утицај на физичке особине услед разлике у генези 

није онако повољан као код чернозема.  

Укупни азот учествује са 0,12-0,24 %, растворљиви фосфор са 1 – 22,2 mg 

и растворљиви калијум са 5,0-17,3 mg у 100 g земљишта. На основу ових 

података може се констатовати да је ово земљиште азотом и калијумом средње 

снабдевено, док је асимилативним фосфором у већини случаја сиромашно. 

Појава нешто већих количина фосфора у неким профилима је пре последица 

интензивног ђубрења него својства овог земљишног типа. 

Алувијални наноси Велике Мораве и Ресаве одликују се великом 

производном вредношћу. Песковити наноси су најмање распрострањени што 

представља позитивну околност. Места са малим уделом глине чини овај 

алувијум сиромашним и он је најпогоднији за шуме. Да би се овакав нанос 

могао рационално искористити за пољопривредне културе, треба додавати 

органске материје у виду органског – стајског ђубрива или тресета или, 

евентуално, додавати глину.  

Са аспекта погодности за коришћење у пољопривреди (бонитет 

земљишта) земљишни потенцијал Републике Србије разврстан је у осам 

бонитетних класа, при чему прве четири класе представљају боља земљишта, 

а у класе од 5 - 8 укључени су простори углавном непогодни за обраду. Гледано 

за Републику Србију у целини, заступљеност земљишта која су погодна и 

непогодна за обраду је скоро идентична. 

У Табели 11 дат је приказ пољопривредног земљишта по класама и 

културама на територији општине Свилајнац, а на основу података Републичког 

геодетског завода - Службе за катастар непокретности Свилајнац. Из наведене 

табеле се види да је на подручју општине Свилајнац, заступљеност земљишта 

која су погодна за обраду нешто већа (53,62%) у односу на заступљеност 

земљишта која су непогодна за обраду (46,38%), али су погодна за шумске 

културе и травњаке. Највеће површине заузимају земљишта V класе (6181,8326 

ha) и IV класе (4407,0855 ha), а најмање земљишта VIII (25,3655 ha) и VII класе 

(888,3090 ha).  
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Табела 11. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

Пољопривредно земљиште у ha 

култура  
класа 

I II III IV V VI VII VIII 

њива 1758,0293 2269,1186 2491,2251 3540,2557 5875,4408 3122,0640 847,6595 25,3655 

врт 4,7539 13,7939 6,7444 1,8619 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

воћњаци  0,0804 29,4013 315,7834 432,5246 73,0205 0,0000 0,0000 0,0000 

виногради 33,0165 115,3313 298,6546 135,9600 5,4279 0,2298 0,0000 0,0000 

ливаде  0,0634 4,4110 20,6331 65,4290 44,7253 17,1509 0,0000 0,0000 

пашњаци 2,7796 61,9866 54,5541 231,0543 183,2181 107,6589 40,6495 0,0000 

трстици-
мочваре 

62,7867 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

УКУПНО 1861,5098 2494,0427 3187,5947 4407,0855 6181,8326 3247,1036 888,3090 25,3655 22292,8434 

заступље
ност у %  

8,35 11,19 14,30 19,77 27,73 14,56 3,98 0,11 100 

Извор података Републички геодетски завод - Служба за катастар 

непокретности Свилајнац 

 

4.1.1. Фактори деградације земљишта  

Земљишта се у природи споро образују, а у процесу деградације брзо 

уништавају. Деградација земљишта je процес погоршања физичких, хемијских и 

биолошких својстава земљишта и подразумева редукцију или губитак биолошке 

или економске продуктивности и комплексности, а настаје као резултат начина 

коришћења, процеса или комбинације процеса, као што су ерозија земљишта, 

збијање, заслањивање, алкализација, ацидификација применом киселих 

ђубрива, прекомерна урбанизација, поплаве као и контаминација земљишта. 

На квалитет земљишта негативно утиче неодговарајућа пољопривредна 

пракса, укључујући неконтролисану и неадекватну примену вештачких ђубрива 

и пестицида, као и одсуство контроле квалитета воде која се користи за 

наводњавање (најчешће су то воде које су у знатном степену загађене). У 

Србији још увек не постоји адекватно законодавство за контролу опасних 

материја у пољопривредном земљишту. 

Угрожавање земљишта изражено је потенцирањем процеса ерозије, 

односно одношењем земљишта водом и ветром (еолска ерозија). Ерозија 
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земљишта, као последица уништавања шумског покривача и уопште вегетације, 

озбиљан је проблем, јер се наше шуме све више секу чистом сечом. 

Поред тога, на посматраном подручју могу се евидентирати и додатни 

утицаји на квалитет земљишта и животне средине уопште: 

- појаве уништавања зеленила,  

- дивља градња и непостојање плана изградње и уређености града и 

приградских насеља,  

- запуштености приватне имовине на којој нико не борави,  

- непостојање систематског мониторинга квалитета земљишта и 

квалитета намирница, 

- масовно присуство корова (амброзије),  

4.1.1.1. Ерпзипни прпцеси  

Појава и развој ерозионих процеса су један од основних узрока 

деградације земљишта, односно погоршања његовог квалитета. Процењује се 

да су ерозиони процеси (различитог степена развоја) заступљени на око 80% 

пољопривредног земљишта у Србији.  

Ерозију земљишта у сливу Велике Мораве условили су многи фактори: 

рељеф, клима, стање вегетације, особине земљишта, хидрографија, начин 

искоришћавања земљишта, одсуство заштитних мера, распоред сеоских путева 

у брдовитом делу терена и други. 

На брежуљкастом терену дуж обе стране Велике Мораве и њених притока, 

ерозија земљишта је местимично јако развијена. На овом пространом терену 

срећу се најразличитији облици ерозије:  

1.површинско спирање, углавном на њивама и деградираним пашњацима;  

2. браздаста ерозија, претежно на њивама;  

3. вододерине и јаруге, већином у доњим деловима нагиба;  

4. бујице, којих нешто више има у сливним подручјима Ресаве;  

5. клизање земљишта, карактеристично углавном за рејон смоница и 

појаву неогених седимената и  
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6. еолска ерозија. 

Распоред њива углавном није прилагођен рељефу, што је иначе 

карактеристично за целу Шумадију и Србију уопште, што се негативно 

одражава  на појаву и интензитет ерозије. Клима у сливу Мораве је посебно 

важан чинилац за ерозију земљишта. Као што је познато, кише највише падају у 

мају и јуну.  

После сваке кише, или при топљењу снега, образују се повремени потоци, 

који врше спирање ораничног слоја земљишта и преношење трошног 

материјала на благим нагибима, изазивајући ерозију. Ови потоци се називају 

делувијални и карактеристични су у брдовитим деловима општине Свилајнац. 

Радом река Велике Мораве и при високом водостају, настају плавне терасе, 

акумулационе терасе и ерозивне терасе, које су на нешто већем нагибу и 

представљају, такође ерозивно земљиште. Нарочито су карактеристичне где 

река меандрира (вијуга). Њиховим дуготрајним деловањем могуће је да се 

читаво земљиште однесе са угрожене површине и да се терен оголи све до 

камене подлоге. У случају еолске ерозије ветар је тај који односи земљиште са 

површине терена и развејава га на све стране, што је стварно ређи случај на 

подручју општине Свилајнац. 

Ерозијом се односе многе хранљиве и неопходне материје као што су: 

калцијум, магнезијум, калијум, фосфор, азот, хумус, глина и микроорганизми. У 

одређеној мери и клизишта утичу на деградацију земљишта. 

Узроци ерозије могу бити различити – природни и антропогени: крчење 

шума и уништавање вегетације, неконтролисана испаша и коришћење биљног 

покривача, неправилна обрада земљишта, ветар, кише и бујице. Веома је 

изражена ерозија у катастарским општинама општине Свилајнац где су стрме 

падине. 

Ерозивним подручјем, карактеристично за општину Свилајнац, сматрају се 

катастарске парцеле, које се налазе на земљишту које је нападнуто ерозијом 

због бујица и других дејстава воде услед којих настаје спирање, подривање, 

клизање и одроњавање земљишта. 
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У  општини Свилајнац идентификована су следећа ерозивна подручја: 

1. подручје обале реке Мораве на местима где речно корито прави 

кривине; 

2. сливно подручје улива реке Ресаве у Велику Мораву, у дужини 650 м; 

3. сливно подручје корита непрофилисаних водотокова (Ресава у 

Суботици, Ресава у Грабовцу, Подјазак у Седлару, Трстена у Војски, Буљански 

поток, Тропоњски поток, Роћевачки поток, Дубнички поток, Бресјански поток, 

Купиновачки поток "Врлаје", Зли поток у Кушиљеву). 

4. одрони на путу Гложане - Војска; оброни на путу Војска-Рајкинац; одрони 

на путу Свилајнац-Деспотовац у атару Грабовац; 

5. клизишта у селима Дубница, Бобово, Проштинац, Мачевац, Војска, 

Грабовац и Ђуринац. 

4.1.1.2. Загађеое земљишта 

За разлику од осталих медијума животне средине земљиште је статично и 

има велики капацитет да прихвати велике количине полутаната који остају у 

њему дуги низ година тако да су ефекти загађења дуго скривени и потребан је 

неки окидач да би се полутанти из земљишта пребацили у друге медијуме 

животне средине.  

Као могући узроци загађења земљишта наводе се: 

- саобраћај дуж саобраћајница, 

- широка употреба оловног бензина изазива загађење земљишта оловом 

дуж главних путева, 

- ширење урбаног подручја, неконтролисана изградња која заузима 

квалитетне зелене површине и смањује пејзажне вредности, 

- неконтролисана употреба агрохемијских средстава на пољопривредном 

земљишту – пестицида (инсектициди, хербициди, фунгициди и сл.); 

- неадекватно депоновање чврстог отпада (загађивање тла 

микроорганизмима, металима), као и низ дивљих депонија на мноштво 

локација дуж путева, обалама речних токова и сл. 
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Земљишни простор, а посебно његов продуктивни део највише је угрожен 

људском активношћу. Ово се нарочито односи на пољопривредно земљиште, 

које постаје све угроженије.  

Потенцијални извори и начини загађења пољопривредног земљишта на 

подручју општине Свилајнац, могу се одвијати путем: 

1. Загађења из ваздуха, атмосфере - емисије из технолошких процеса, 

емисије услед сагоревања фосилних горива, стамбених зграда, емисије услед 

издувних гасова аутомобила, емисије услед сагоревања биомасе, шума итд. 

Загађивачи у облику гасова, пара, аеросола, прашине доспевају на површину 

земље спирањем са падавинама, а аеросоли и честице директно 

седиментацијом. 

 Највећи загађивач пољопривредног земљишта је ТЕ "Морава", 

Свилајнац. Полазна енергија је хемијска енергија, садржана у угљу, а 

финална енергија је електрична енергија, која се у виду трофазних 

наизменичних струја испоручује електро-енергетском систему. 

Термоелектрана у просеку годишње сагори на хиљаде тоне угља 

лошег квалитета. Тим сагоревањем, разне загађујуће супстанце 

доспевају у ваздух, воду и пољопривредно земљиште, па самим тим 

животна средина бива угрожена. 

 Приликом сагоревања угља, постоје несагориве материје у угљу, које 

износе око 25% и јављају се у виду пепела и шљаке. По хемијском 

саставу пепео чине углавном неорганска једињења, минерале 

силицијума, калцијума и алуминијума. Депонија пепелишта 

термоелектране у Свилајнцу представља великог загађивача. 

Најмањи ветар приликом сувог времена изазива дизање пепела са 

депоније и засипање околине прашином. Тренутно су најугроженији 

делови катастарских општина: Свилајнац, Црквенац и Дубље. Ове 

катастарске општине се налазе у првом прстену око депонија пепела. 

 Загађујуће супстанце настале сагоревањем горива у ТЕ изводе се из 

ложишта помоћу снажних вентилатора. Затим, преко 

електрофилтера, одлазе преко усисних вентилатора у димњак, а 

одатле у атмосферу. Димњаци преко којих се испуштају димни 
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гасови: сумпор диоксид (СО2), азот диоксид (NO2) и други, 

представљају тачкасте изворе загађивања ваздуха и таложењем 

доспевају у пољопривредно земљиште.  

 Међу остале загађиваче који доспевају у земљиште убрајају се 

макрополутанти: сулфати (SO42-), калцијум (Ca), магнезијум (Mg), 

калијум (K2O), силицијум-диоксид (SiO2), и микрополутанти: органске 

материје (материје и уља), радионуклеиди, тешки метали. Тешки 

метали: арсен (As), бакар (Cu), гвожђе (Fe), кадмијум (Cd), хром (Cr), 

олово (Pb), жива (Hg) и др. спадају у најопасније загађиваче због 

биолошке неразградљивости, комплексног понашања у земљишту и 

дугог времена полуелиминације из организама. Када једном доспеју у 

земљиште, остају ту дуго времена и путем апсорпције од стране 

биљака улазе у ланац исхране и постају опасност по здравље 

животиња и човека.  

2. Загађења из отпадних вода - отпадне воде из технолошких процеса ТЕ 

(санитарне отпадне воде), отпадне воде из домаћинстава, воде загађене услед 

пољопривредне делатности (примена минералних ђубрива, пестицида итд.). 

Загађивачи присутни у текућој и подземној води, загађују земљишта са којима је 

та вода у додиру, што се такође мора имати на уму.  

3. Загађења чврстим отпадом из привреде, домаћинства и пољопривреде, 

што представља један од најзначајнијих начина загађења. Пољопривредно 

земљиште се загађује директним уношењем хемијских средстава, синтетичког 

порекла. Пестициди се укључују у ланац исхране и долази до њиховог 

накупљања у појединим ткивима. Прво долази до нагомилавања пестицида у 

биљкама. Заступљеност им је различита у различитим деловима биљака, а то 

зависи од врсте биљке и пестицида. Касније, преко њих, ти пестициди доспевају 

до човека и домаће животиње. 

Када загађивачи доспеју у земљиште на било који од наведених начина, 

њихова даља судбина зависи од низа климатских, географских и биолошких 

фактора чији се утицаји испреплићу, као и од облика једињења у коме се ови 

загађивачи налазе, и физичко-хемијских својстава земљишта. 
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Тешки метали су трајно присутни у земљиштима, али њихова 

концентрација и понашање, као и мобилност и доступност биљкама, зависе од 

матичног супстрата, реакције, количине органске материје и глине у земљишту, 

физичких карактеристика земљишта, влажности, садржаја калцијум-карбоната, 

присуства других хемијских супстанци, карактеристика вегетације и др. 

(Белановић и сар., 2003; Waterlot et al., 2013). 

Поједини тешки метали доспевају у земљиште применом хемијских 

средстава за заштиту биљака. Пре појаве синтетичких органских препарата, 

коришћени су препарати који су садржали As, Hg, Zn, Cu и Pb и који су доста 

коришћени у воћарско-виноградарској производњи. Дуготрајна примена 

бордовске чорбе такође доприноси повећању концентрације бакра у земљишту. 

Поред тога и минерална ђубрива, у првом реду фосфорна, могу да буду извор 

тешких метала у земљишту, посебно ако се ова ђубрива производе од сирових 

фосфата који могу да садрже већу количину тешких метала. На овај начин у 

земљиште доспевају Cd, Zn и Ni. Неконтролисана употреба отпадних 

индустријских и комуналних вода за заливање и коришћење компоста, градског 

смећа и канализационог муља за органско ђубриво, такође представља 

значајан извор тешких метала за земљиште. Поред неопходних елемената за 

исхрану биљака ова органска ђубрива често садрже и тешке метале. Како 

састав компоста, градског смећа и канализационог муља може да буде веома 

различит, пре његове примене у пољопривреди, неопходно је проверити његов 

састав и поштовати правила о дозвољеном садржају загађивача и начину 

његове примене. 

На локацији ТЕ Морава су урађене анализе пепела са депоније и 19 

узорака земљишта, извршена је контрола садржаја тешких метала и 

потенцијално штетних елемената са аспекта одређивања утицаја депоније 

пепела и шљаке на околно земљиште. Зоне узимања узорака су дефинисане у 

зависности од удаљености од депоније:   

 са депоније (пепео) 

  у зони утицаја и то: зона 1 – до 1 km од депоније, зона  2 – од 1 km до 3 

km од депоније, зона 3 –од 3 km до 5 km од депоније и   

 ван зоне утицаја депоније (контролна места). 
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 У испитиваним узорцима земље анализирани параметри не прекорачују 

вредности МДК  (Табела 12) према Правилнику о дозвољеним количинама 

опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама 

њиховог испитивања (Службени гласник РС, бр. 23/94), члан 2, сем 

концентрације Ni у 14 узорака (79-167 mg/kg) и концентрације Cr у 4 узорка (101-

138 mg/kg) које прекорачују МДК Ni (50 mg/kg) и Cr (100 mg/kg). 

Табела 12. Максимално допуштен садржај тешких метала екстрахованих у 

пољопривредном  земљишту (у mg/kg земљишта) 

ЗАГАЂИВАЧ ТЕКСТУРНО ЛАКА 

ЗЕМЉИШТА, 

СКЕЛЕТНА 

ЗЕМЉИШТА И 

ЗЕМЉИШТА 

СИРОМАШНА 

ХУМУСОМ 

ТЕКСТУРНО ТЕЖА 

ЗЕМЉИШТА И 

ЗЕМЉИШТА 

БОГАТА ХУМУСОМ 

МАКСИМАЛНИ 

ДОПУШТЕНИ 

САДРЖАЈ У 

КОМПОСТУ И 

ДРУГИМ 

ОРГАНСКИМ 

ЂУБРИВИМА 

кадмијум (Cd) 1 2 10 

жива (Hg) 1 2 10 

олово (Pb) 100 150 500 

молибден (Mo) 10 15 20 

арсен (As) 20 30 20 

кобалт (Co) 50 50 100 

никал (Ni) 50 60 100 

бакар (Cu) 60 100 500 

хром (Cr) 60 100 500 

цинк (Zn) 200 300 2000 

полициклични 

ароматски 

угљоводоници 

(PAH) 

2 2 - 

 

Осим потрошње воде у термоелектрани сe троше и значајне количине 

хемијских средстава које додатно оптерећују животну средину. У Табели 13 

дати су подаци о годишњој потрошњи хемијских средстава на нивоу ТЕ Морава, 

као и начинима њиховог складиштења. 
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Табела 13. Коришћене хемикалије и начин складиштења 

Р. 
бр. 

Назив Годишња потрошња 
у тонама (2010. 
година) 

Начин складиштења 

1. Хлороводонична 
киселина (HCl) 

119,8 2 надземна резервоара 
25m2 

2. Натријум хидроксид 
(NaOH) 

131,66 2 надземна резервоара 
25m2 

3. Хидразин (N2H4) 2,6 Пластична бурад од 
200l у магацину 

4. Хидратисани креч 
(CaOxH2О) 

14,8 силос 

5. Мазут 1831 3 надземна резервоара 
(1x600t, 2x25t) 

6. Нафта 248 3 надземна резервоара 
(1x6t, 1x10t, 1x200t) 

7. Уља и мазива Није познато Бурад од 200l у 
складишту уља и 
мазива 

8. Фамин 0,185 Затворено складиште 

9. Водоник (H2) 0,459 Складиште водоника у 
боцама 

10. Аргон (Аr) 10 боца Боце у складишту 
гасова 

11. Ацетилен (C2H4) 174 боце Боце у складишту 
гасова 

12. Угљендиоксид (CО2) 115 боца Боце у складишту 
гасова 

13. Кисеоник (О2) 537 боца Боце у складишту 
гасова 

14. Бутан (C4H10) 164 велике боце Боце у складишту 
гасова 

 

Са аспекта опасних материја, за ово привредно друштво је неопходна 

израда Политике превенције удеса, као и регулација секундарног складиштења 

уља и мазива, али и осталих хемијских средстава. 
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4.1.1.3. Одлагаое птпада  

Квалитет земљишта је угрожен и неконтролисаним и неадекватним 

одлагањем отпада.  

Лоше управљање отпадом и хемикалијама изазива деградацију земљишта 

заузимањем простора и емисијом штетних и опасних материја које се 

инфилтрирају у земљишни профил. Највећи број регистрованих извора 

локалног загађења земљишта односи се на неадекватно и неконтролисано 

одлагање отпада на депоније, бушотине и складишта нафте, као и на 

индустријске и комерцијалне изворе загађења. Неконтролисано одлагање 

чврстог отпада, на неуређеним површинама тзв. дивљим депонијама или 

сметлиштима, представља један од највећих извора загађења животне средине 

(воде, земљишта, ваздуха) и опасност по здравље живих организама.  

Дивље депоније као нелегална одлагалишта заузимају мали простор и 

садрже ограничене количине отпада, а најчешће су формиране непосредно уз 

пут у близини насељеног места, а врло чест случај је да се отпадни материјал 

депонује уз корито реке, или у напуштеним позајмиштима камена и шљунка, као 

и на земљишту које није у приватном власништву. По конфигурацији терена, 

углавном су то стрме падине на којима се врло тешко може организовати 

чишћење и одвоз депонованог материјала. У већини случајева, отпад се 

напросто баца низ стрмине крај пута или у реку. Такве депоније нису ограђене, 

тако да се на таквим местима често могу видети домаће животиње, птице, 

глодари и инсекти. Већину депонованог отпада чини такозвани кућни отпад, око 

60%, док остали део припада кабастом отпаду, који се састоји од кућних 

апарата, делова намештаја, олупина возила и грађевинског шута. 

Контаминирани локалитети значајно доприносе деградацији земљишта и 

могу представљати извор заразе. Пестициди, разни растварачи и амбалаже 

који се користе за чување и транспорт су веома опасне материје које могу 

имати неповољан утицај на плодност земљишта. 

На основу теренског истраживања у јулу 2015. године, урађен је катастар 

загађивача општине Свилајнац, пописане су дивље депоније на територији 

општине Свилајнац, одређена њихова позиција помоћу ГПС-а (модел Garmin 

GPSMAP 62s), фотографисане све локације и направљена база података у 
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ГИС-у, као основа за даљи мониторинг депонија и животне средине. 

Идентификовано је 36 дивљих депонија укључујући и главну депонију „Бадра“ 

која није санитарна депонија већ званично сметлиште општине, а на којима се 

одлаже отпад различитог порекла. 

С обзиром да се отпад са целе територије општине односи, а ПЕТ 

амбалажа прикупља селективно, најзаступљенија врста отпада на 

забележеним дивљим депонијама је грађевински отпад, а након тога биолошки 

отпад и друге врсте отпада. Непријатни мириси који су се развијали на готово 

свим локацијама само су показатељ разноврсности отпада која се на овим 

депонијама налази, као и присуства угинулих животиња у различитим фазама 

распадања, које представљају претњу за даљи развој вируса и бактерија у 

животној средини. На Слици 12 приказан је просторни распоред депонија на 

територији општине Свилајнац.  

Увидевши да се број депонија од пописивања 2012. године до пописивања 

у јулу 2015. године смањио, може се закључити да је природа неке од тада 

постојећих сметлишта успела да санира јер је становништво престало да 

одбацује смеће на тим локацијама. 

Велике количине отпада настају у индустријским и урбаним срединама. 

Индустријски отпад по свом саставу најчешће садржи метале, пластику папир, 

гуму, дрво, стакло, док урбани или комунални отпад у првом реду садржи отпад 

органског порекла, папир, стакло, пластику и мање количине метала, гуме и 

дрвета али и опасне материје. Угинула стока у сеоским срединама се према 

речима мештана најчешће закопава на приватним парцелама, док мањи број 

мештана одлаже на локална сметлишта. 

Постојећа градска депонија „Бадра“ не задовољава својим капацитетом, с 

обзиром на количину отпада по глави становника на територији општине 

Свилајнац. Неуређена је и без икаквих пратећих објеката и мера заштите и као 

таква представља право сметлиште. 
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На депонију „Бадра“ у чијем је плану затварање и рекултивација локације, 

одлаган је отпад мешовитог састава и порекла, а квантитативно и квалитативно 

мерење извршено је 2008. године. 

Слика 12. Просторни распоред дивљих депонија на територији општине 

Свилајнац 

На основу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 

36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилника о методологији за прикупљање 

података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 61/2010) врши  се мерење и 

прикупљање података о саставу и количини комуналног отпада четири пута 

годишње (у фебруару, мају, августу и новембру месецу). Према ранијим 

критеријумима и законима, 2008. године је извршено једно мерење и 

одређивање квантитета и квалитета комуналног отпада, на основу 

методологије за анализу отпада предложене од стране ГТЗ/СКГО/СЕПА за 

општине преко 30.000 становника. Овај начин мерења подразумевао је 
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узимање узорака масе од око 500 kg комуналног отпада из три зоне – сектора 

становања у општини, које су одређене на основу начина становања, на основу 

случајног избора, укључујући и улице које најбоље репрезентују ту зону-сектор, 

односно канте/контејнере чији се садржај празни у камион. Након прикупљене 

масе узорка отпада, камиони смећари из све три зоне-сектора становања 

довозе узорке до локације за сортирање и анализу (на дан регуларне туре 

сакупљања). Затим се отпад сортира ручно према каталогу сортирања који 

обухвата: баштенски отпад, остали биоразградиви отпад, папир, стакло, картон, 

композитни материјал, метал, метал-алуминијумске конзерве, пластични 

амбалажни отпад, пластичне кесе, тврду пластику, текстил, кожу.  

Осим овог, извршено је и мерење 2013. године у оквиру пројекта GIZ 

IMPACT, а подаци се налазе на Слици 13, где је приказан састав отпада у 

процентима5.  
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Слика 13. Приказ састава отпада у општини Свилајнац у марту месецу 

Обзиром да је претходно мерење, 2008. године извршено у јесењем 

периоду, а прво мерење 2013. у периоду пролећа, подаци се значајно разликују. 

Ради релевантности података, потребно је имати сва четири мерења у току 
                                                           
5
   Извор: Јавно Комунално предузеће " Морава", 2013 
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једне године. Према визуелној процени на терену, може се закључити да је 

најприсутнији грађевински отпад, биолошки отпад, хемикалије, а након тога 

комунални отпад. 

Количина отпада која настаје на територији општине Свилајнац, према 

подацима локалне самоуправе је 10,28 t на дневном нивоу (Табела 14) који се 

одлаже на једну уређену и већи број неуређених дивљих депонија. Уложени су 

напори да се број депонија - којих је по Катастру дивљих депонија из 2009. 

године било 93 знатно редукује. Тако је у 2012. години било пописано 51 

депонија, а у 2015. години 36 депонија. 

Табела 14. Количине отпада на територији општине Свилајнац 

 m3 t 

Дневно: 25,71 10,28 

Месечно: 720 288 

Годишње: 8.640 3.456 

Извор: Локална самоуправа Свилајнац, 2013. године 

Привремено одлагалиште комуналног отпада „Бадра“ налази се у долини 

реке Велике Мораве, у непосредној близини лагуне фекалних отпадих вода на 

месту предвиђеном у Генералном плану (ГП) Свилајнац 2020. године. Најкраћа 

удаљеност од речног тока је 800 m. Од центра Свилајнца одлагалиште је 

удаљено 3,8 km, а од најближег грађевинског објекта 2 km. Површина депоније 

је 2800 m2. Депонија је од изворишта воде за пиће удаљена 3.400 m. Постојећа 

градска депонија је неуређена и без пратећих објеката и мера заштите, па као 

таква представља право сметлиште. Предвиђено је затварање и рекултивација 

депоније, а даље одлагање отпада ће се вршити на регионалној депонији 

„ВРБАК“ Д.О.О. По затварању депоније "Бадра", простор ће се користити за 

остале комуналне садржаје (гробље за угинуле животиње и кућне љубимце, 

трансфер станицу за одвожење комуналног отпада) и одлагање инертног 

(грађевинског и осталог) отпадног материјала.  

Са развојем еколошке свести и схватањем последица које овакав начин 

одлагања отпада може изазвати, 2011. године донет је Локални план 

управљања отпадом 2011-2021, у коме се детаљно  описује тренутно стање на 

нивоу општине и планиране активности у будућности. 
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На подручју урбаног дела насеља и руралних области системом 

организованог сакупљања комуналног отпада, које је од  2012. године 

организовано у свим месним заједницама општине Свилајнац, очекује се 

смањење броја дивљих депонија и одлагање отпада уз путеве и дуж обала река 

и потока, чиме би се смањио негативан утицај на животну средину и даља 

деградација руралних простора. На територији општине Свилајнац постављено 

је укупно 154 мрежастих контејнера за одлагање ПЕТ амбалаже, укључујући и 

руралне области: Дубље, Грабовац, Седларе, Тропоње, Црквенац, Роћевац, 

Купиновац, Мачевац, Радошин, Војска, Кушиљево, Гложане, Бобово, Суботица 

и Роанда. Још увек није постављен ни један пластични контејнер за одлагање 

МЕТ амбалаже.  

На територији општине Свилајнац налазе се два Севесо постројења, 

односно комплекса у којима се током обављања активности опасне материје 

производе, користе, складиште или се њима рукује. У Закону о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 

72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) су дефинисане обавезе 

оператера Севесо постројења који је у обавези да изради Политику превенције 

удеса, Извештај о безбедности и План заштите од удеса. На прелиминарном 

списку Севесо постројења коју је израдило Министарство енергетике, развоја и 

животне средине на територији општине Свилајнац налазе се два Севесо 

постројења: ТЕ Морава, чија је делатност производња електричне енергије и 

Машинац ДОО Краљево р.ј. Свилајнац, чија је делатност производња опеке, 

црепа и грађевинских производа од печене глине. 

4.1.1.4. Утицај впдптпкпва на ппљппривреднп земљиште 

Значајан део територије Србије је од давнина угрожаван поплавама и 

другим неповољним утицајима вода, и то посебно у долинама већих водотока у 

којима су лоцирана велика насеља, индустријски и други објекти. Због тога су у 

претходном периоду изведени обимни радови на изградњи система за заштиту 

од поплава и уређење водних токова. Међутим, директне и индиректне штете 

од поплава и великих вода су и даље знатне, нарочито када су у питању штете 

од сувишних вода на пољопривредном земљишту. 
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Подручје општине Свилајнац је било нарочито угрожено и то подједнако од 

великих вода Велике Мораве, као и од поплава реке Ресаве. Ако се при том 

гледају последице по целокупну привреду и становништво, онда се може рећи 

да су последице од поплава Ресаве биле знатно веће од оних које је наносила 

Велика Морава. 

Поред Велике Мораве изграђен је систем одбрамбених насипа, који штите 

пољопривредно земљиште, комуникације и насеља од великих вода, па је од 

поплава угрожен незнатан део овог подручја и то6: 

 На подручју Месне заједнице села Војска на ушћу потока Трстена, од 

Велике Мораве и других притока угрожено је од поплава око 250 ha обрадивог 

земљишта. Правац изливања Велике Мораве у атару овог села иде по изласку 

Мораве из Багрданског теснаца низводно од манастира Томића, хвата ниже 

терене, који се пружају паралелно са Моравом, затим се лепезасто шири све до 

ушћа потока Трстена у Мораву, на место где се корито Мораве приближава 

високој обали и брдском терену (код места "Чукар"). Мањи део површине 

редовно плави поток Трстена и Ловче, који се у овом делу изливају скоро сваке 

године и наносе штете мештанима, којима је ово једино обрадиво земљиште.  

 На подручју Месне заједнице села Радошин, процењује се да је угрожено 

приближно око 500 ha обрадивог земљишта, које се засејава житарицама свих 

врста и мањим делом баштенским културама. Изливање Велике Мораве 

почиње у месту званом "Затока", и наставља се у потесима "Селиште", 

"Пландиште" и у потесу преко "Баре". То је нерегулисани део Велике Мораве. У 

потесу преко "Баре" налази се бара звана "Јаз", која се пуни изливањем Велике 

Мораве и уливањем брдских потока где се задржава вода током целе године, 

што отежава пролазак са друге стране "Баре". 

 На подручју Месне заједнице села Гложана угроженост од поплава је, у 

поређењу са претходна два насеља, знатно мања, јер се процењује да се под 

водом може наћи око 120 ha, максимално 300 ha. И у атару села Гложана 

поплаве захватају ниже површине, док се поплавна површина проширује тек 

                                                           
6
 Скупштина општине Свилајнац (2014): Оперативни план одбране од поплава за поплаве II 

реда на територији општине Свилајнац у 2014. години, Службени Гласник општине Свилајнац 
број 03/2014, Свилајнац 13. мај 2014. 
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код знатно већег водостаја. Разлог овоме је да су површине у долини Мораве 

распоређене у две терасе, од којих је једна шира, нешто виша и под водом 

долази само код великих поплава. 

 На подручју Месне заједнице Црквенац налази се сеоски поток, који 

почиње од места званог "Стублина", а завршава се у старом кориту Велике 

Мораве. Приликом великих киша поток се излива, пошто банкина или заштитна 

обала попусти. Изливањем потока плави се око 20 ha обрадивог 

пољопривредног земљишта и два домаћинства. Такође, присутно је изливање 

Велике Мораве на нерегулисаном делу, захватајући потесе "Лаповски кључ", 

"Ловче", "Јеленивско ловче", "Клење". Плави се пољопривредно земљиште око 

200 ha са леве и десне стране обале у наведеним потесима. 

 Низводно од Марковачког моста па све до Свилајнца, десна обала 

Мораве је незаштићена, па је самим тим изложена поплавама. Површина која 

се може наћи под водом процењује се на око 150 ha обрадивог земљишта. 

Правац изливања реке иде од Марковачког моста кроз депресије и стара 

Моравишта која се најпре напуне водом у нижим деловима и из којих се вода, 

касније пошто водостај у реци нарасте, излива у пољопривредна земљишта. 

 Од ушћа реке Ресаве у Велику Мораву десна обала је заштићена, па је и 

од поплава угрожено само подручје које се налази унутар насипа и процењује 

се да је угрожено око 400 hа. Правац пружања поплавног таласа иде преко 

"Бадре", који је као и у претходном случају старача Мораве, па иде паралелно 

током Мораве све до ушћа Булињака у Мораву. Низводно од кланице до ушћа 

Ресаве у Велику Мораву није урађена регулација у дужини 1.600 m, тако да 

успор увећава могућност плављења града, па је неопходно наставити 

регулацију овог дела Ресаве. У плану је регулација Ресаве (водоток I реда) од 

потока Бук до улива у Велику Мораву. 

 Процењује се да је од поплава Ресаве на територији општине угрожено 

пољопривредно земљиште на комасираном подручју катастарских општина: 

Седларе - око 60 ha, Грабовац - око 190 ha, Тропоње око 15 ha, Бобово - око 82 

ha, Луковица - око 30 ha, Суботица око 60 ha просечно (маx. 150) ha на 

некомасираном пољопривредном земљишту и 20 домаћинстава, која су 

угрожена изливањем Ресаве. Укупна површина угроженог обрадивог 
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пољопривредног земљишта од изливања реке Ресаве износи око 437 ha. Томе 

треба придодати и некомасирано пољопривредно земљиште КО Седларе од 

Суботичког јаза до Купиновачког потока које је плавно у површини око 50 ha. 

Десно је урађен леви насип на Купиновачком потоку и дотле је плавно и лево и 

десно. 

Процењује се даље да су од поплава потока, мада врло ретко, угрожене 

површине обрадивог земљишта: од Роћевачког потока око 15 ha и око 30 

домаћинстава у селу, од Тропоњског потока око 50 ha и од Купиновачког потока 

"Врлаје" око 3 - 5 ha. Бујични "Зли" поток у Кушиљеву плави око 20 ha обрадивог 

пољопривредног земљишта и двадесетак кућа. Затим у Војски, "Кушачки поток", 

поток "Трстена", у делу који није регулисан, такође излива на пољопривредно 

земљиште у површини 10 - 15 ha. 

 У 2002. години СО Свилајнац и МЗ Седларе урадиле су главни пројекат 

регулације Ресаве узводно од моста у Седлару до улива Купиновачког потока у 

Ресаву, у дужини од приближно 2 km, као и део Купиновачког потока у Ресаву и 

завршени су радови регулације на овим деоницама. Узводно од Купиновачког 

потока регулисана је Ресава у дужини око 1.300 m кроз Тропоњске шуме до 

заједничког потока (између Тропоња и Јасенова). 

 Десна страна Ресаве од Купиновачког потока до Роћевачког потока је 

штићена. Лева обала је штићена од Тропоњског до Роћевачког потока, само 

леви насип, узводно од Тропоњског потока до заједничког потока (између КО 

Јасеново и КО Тропоње урађен је леви насип уз Ресаву без осигурања левог 

узводног насипа уз заједнички поток до пруге који би штитио цело комасирано 

подручје доње Ресаве. Без таквог насипа немогуће је осигурати леву 

комасирану површину - око 365 ha). 

Три основна проблема се постављају при даљем искоришћавању 

алувијалних наноса у басену Велике Мораве. Један проблем се односи на 

заштиту од поплаве, други се тиче наводњавања, а трећи агротехнике и 

ђубрења у систему наводњавања.  

Честе поплаве дуж Мораве чине алувијум несигурним као производно 

земљиште. Иако су поплаве с гледишта таложења свежег муља донекле 

позитивне, негативне последице на земљишту и гајеним културама много су 
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веће. Сузбијање поплава се састоји у регулисању корита водотока, подизању 

насипа и сузбијању ерозије у брдовитом делу слива. Наводњавањем 

алувијалних наноса би се повећала њихова моћ искоришћења.  

За наводњавање земљишта у Поморављу, постоје велике резерве 

површинских и подземних вода. Количина воде у притокама Мораве је велика у 

пролећним и јесењим месецима, али је зато мала у летњим месецима, када је 

вода за наводњавање најпотребнија. Оваква ситуација намеће потребу за 

изградњом акумулација. Наводњавање може довести до акумулирања тешких 

метала, органских једињења, опасних материја уколико се користи вода 

неодговарајућег квалитета.  

На многим местима постоје и подземне воде којима треба посветити 

посебну пажњу. У долини Велике Мораве велики значај имају подземне воде. 

Оне се налазе на разној дубини испод површине, углавном у шљунку који се 

под муљем и песком налази релативно близу. Дубина подземних вода је на 

разним местима у Поморављу различита. У микродепресијама на алувијалној 

равни, местимично у подножјима где је терен низак, у мртвајама и на другим 

местима, подземна вода се налази на 2-4 m дубине. На старијим речним 

терасама она је нешто дубља. На многим местима у Поморављу и у доњим 

токовима притока Мораве, подземна вода дубином налажења и количинама 

представља велику резерву. Местимично изазива и забаривање земљишта, а 

може послужити као богат извор за навод-њавање.  

4.1.1.5. Прпмена начина кпришћеоа земљишта 

Начин коришћења земљишта утиче на правац и брзину педогенетских 

процеса. Коришћењем земљишта долази до поремећаја равнотеже између 

појединих педогенетских фактора, а човек својом активношћу може да повећа 

или смањи природну отпорност земљишта према различитим видовима његове 

деградације.  

Заузимање земљишта експанзијом вештачких површина и пратеће 

инфраструктуре представља главни узрок промена начина коришћења 

земљишта у Републици Србији. Оваква врста промена доводи до нарушавања 
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биодиверзитета смањењем броја врста и станишта, као и фрагментацијом 

предела7. 

У процесу динамичког просторног развоја Свилајнца, знатне површине 

алувијалног земљишта трансформисане су у различите начине урбаног 

искоришћавања. Еколошке функције земљишта у општини Свилајнац из године 

у годину се умањују на рачун повећања техничких функција.  

Земљиште као необновљиви ресурс трпи углавном трајне последице 

пренамене из пољопривредног у грађевинско. Подизање вегетацијских склопа и 

физичка деструкција земљишта приликом грађевинских радова је неминован 

утицај краткотрајног и локалног карактера без трајних последица.  

Зона привређивања "Велико поље" у оквиру Слободне зоне Свилајнац, је у 

почетној фази оснивања била претежно неизграђена површина под пашњацима 

и ливадама на заравњеним деловима и мешовитом шумом са травом и 

местимично жбуњем на падини у источном делу обухваћеног подручја и на 

стрмијим деловима комплекса. У наредној фази, наведено земљиште је почело 

да се приводи намени односно једним делом је стављено у функцију 

пољопривредне производње,а  делом је започета реализација нових 

привредних објеката, а постојећи су комплекс и објекти Земљорадничке 

задруге.8 

Привредни, индустријски и производни објекти, као и развој комуналне, 

саобраћајне, енергетске инфраструктуре, у знатној мери утичу на деградацију и 

смањење укупне површине природног пољопривредног земљишта, што се мора 

узети у обзир приликом разматрања мера за одрживо коришћење обрадивог 

земљишта и стратешких циљева развоја пољопривреде.  

 

                                                           
7
 Национални програм заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 12/10) 

8
 Скупштина општине Свилајнац (2014): Измена и допуна Плана генералне регулације са 

елементима детаљне регулације за зону привређивања ''Велико поље'' у Свилајнцу, Службени 

Гласник општине Свилајнац, број 01/2014, Свилајнац, 27. фебруар, 2014.  
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4.2. Квалитет површинских и подземних вода  

Вода је поред земљишта, значајан природни ресурс који се користи у 

различите сврхе, као вода за пиће, у производњи електричне енергије, 

транспорту, индустрији и пољопривреди. Акватични екосистеми су највише 

угрожени људском активношћу, а подземне и површинске воде су пријемници 

различитих типова загађења (комуналне и индустријске отпадне воде, дифузни 

извори загађења, депозицијa полутаната). Последице различитих типова 

загађења су растући притисци на водне ресурсе који су допринели деградацији 

и нестанку акватичних станишта и смањењу биолошке разноврсности, као и 

погоршању квалитета и смањењу количине воде. 

Када је у питању загађење вода у Републици Србији, кључне изворе 

загађења представљају нетретиране индустријске и комуналне отпадне воде, 

дренажне воде из пољопривреде, оцедне и процедне воде из депонија, као и 

загађења везана за пловидбу рекама и рад термоелектрана. Канализацију има 

46% становништва. У Републици Србији је око 75% градског становништва 

повезано на јавни канализациони систем, док тај показатељ износи само 9% за 

сеоско становништво. Само 5,3% комуналних отпадних вода се третира пре 

испуштања. 

Подземне воде алувијалних издани су под директним утицајем 

површинских речних вода, тако да њихов квалитет зависи од квалитета ових 

вода. Такође, хидроморфолошки притисци на речне токове (снижење дна 

речног корита, са консеквентним снижењем нивоа воде) утичу и на количине 

подземних вода алувијалних издани. 

Квалитет воде требало би да се процењује на основу карактеристика воде 

релевантних за употребну вредност воде. Процена квалитета воде је 

усаглашеност са стандардом квалитета воде и заснова се на фреквенцији 

прекорачења стандарда квалитета вода у амбијенталним водама, које служе 

као реципијенти отпадних вода и атмосферских вода (Далмација, 2012).  

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода и Уредби о 

класификацији вода (Службени гласник СРС бр. 5/68), извршена је општа 

подела вода у класе на основу њихове намене, а ради заштите живота у води 
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кроз дефинисање граничних вредности основних показатеља квалитета вода. 

Разликују се четири класе вода: 

a) I класа – воде које се у природном стању, уз евентуалну дезинфекцију, 

могу употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији, а површинске 

воде и за гајење племенитих врста риба (salmonida). 

b) II класа – воде које се у природном стању могу употребљавати за купање 

и за рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста 

риба (ciprinida), или воде које се, уз уобичајене методе обраде 

(коагулација, филтрација, дезинфекција и сл.), могу употребљавати за 

пиће и у прехрамбеној индустрији. 

c) III класа – воде које се могу употребљавати за наводњавање и, након 

уобичајених метода обраде, у индустрији, осим прехрамбене. 

d) IV класа – воде које се могу употребљавати за друге намене само након 

одговарајуће обраде. 

Одређивање меродавних вредности за показатеље врши се на основу 

резултата испитивања: 

 Ако је у току једне године извршено више од 24 испитивања, за меродавну 

вредност узима се величина из статистичке обраде која одговара 95% 

обезбеђености 

  Ако је у току једне године извршено мање од 24 испитивања, за 

меродавну вредност узима се величина аритметичке средине из две 

најнеповољније опажене вредности 

Уредбом о класификацији вода, Ресава у делу од Деспотовца до ушћа у 

Велику Мораву, припада III класи, што указује на то да постоје загађивачи који 

оптерећују ток реке. На основу ове уредбе, Велика Морава припада IIа класи. 

Према Закону о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 

101/2016), а са циљем праћења загађености вода, врши се систематско 

испитивање квалитета површинских и подземних вода у Шумадији и 

Поморављу, на начин прописан Правилником о опасним материјама у водама 

(„Сл. гласник СРС“, бр. 31/82), Правилником о хигијенској исправности воде за 

пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99), Правилником о начину и минималном 



66 

 

броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. гласник СРС“, бр. 47/83) и 

према програму који доноси Влада Републике Србије.  

Мониторинг и контрола квалитета воде се спроводи кроз узорковање и 

физичко-хемијске анализе вода на терену, физичко-хемијске, хемијске, 

биолошке и радиолошке анализе вода у лабораторији, и узорковање, физичко-

хемијске и хемијске анализе седимента. 

Систематско испитивање квалитета вода врши Републички 

хидрометеоролошки завод који је дужан да доставља извештај о стању и 

променама квалитета вода годишње – до 30. априла текуће, за претходну 

годину – министарству надлежном за послове водопривреде, министарству 

надлежном за послове здравља и заштите животне средине и јавном 

водопривредном предузећу. Ови органи и предузећа одмах се обавештавају 

када се деси хаваријско загађење вода. У том случају, Републички 

хидрометеоролошки завод дужан је да непрекидно прати кретање таласа 

хаваријског загађења воде дуж водотока и ове органе и предузећа редовно 

обавештава, све до тренутка престанка хаваријског загађења. 

За оцену статуса површинских и подземних вода, користе се резултати 

испитивања вредности физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких 

параметара квалитета воде. Физичко-хемијским и хемијским параметрима 

квалитета површинских и подземних вода одређују се: термички услови, услови 

оксидације, салинитет, алкалитет и ацидитет, нутријентно оптерећење, 

присуство специфичних загађујућих-приоритетних супстанци и загађујућих 

супстанци (фенола, анјон-активних детерџената, минералних уља, тешких 

метала, органохлорних пестицида и хербицида), β-радиоактивност, а код 

акумулација и језера и провидност.  

Микробиолошким параметрима одређују се: укупни колиформи, фекални 

колиформи, фекалне ентерококе, однос олиготрофних и хетеротрофних 

бактерија, број аеробних хетеротрофа. Стандардна микробилошка контрола 

подразумева утврђивање укупног броја свих бактерија, бактеријских индикатора 

фекалног загађења и одређивање специфичних врста. 
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Усвајањем Закона о водама 2010. године и доношењем са њим усклађених 

подзаконских аката9 стекли су се услови да Агенција за заштиту животне 

средине успостави и спроведе мониторинг статуса површинских вода у 

Републици Србији у складу са захтевима Оквирне директиве о води ЕУ 

(2000/60/EC)10. Први програм мониторинга статуса водних тела површинских 

вода у Србији, усклађен са захтевима ОДВ, започео је 2012. године. 

Претходних година, 2009., 2010. и 2011. само су поједини биолошки и физичко-

хемијски елементи квалитета испитивани према препорученим стандардима 

ОДВ. Увођењем ОДВ променили су се критеријуми и начин оцењивања статуса 

водних тела, тако да процене квалитета површинских вода из претходних 

година, пре 2012. године, нису упоредиве са новим проценама.  

У складу са новим приступом, оцена стања квалитета даје се за водна 

тела, као посебне и значајне елементе површинских вода. Оцена се даје на 

бази еколошког и хемијског статуса, узимајући лошији од њих и то за реке и 

језера, као и еколошког потенцијала и хемијског статуса, за вештачка и значајно 

измењена водна тела. Еколошким стандардима дефинисане су вредности 

биолошких (водени бескичмењаци, алге, макрофите, микроорганизми) и 

одабраних физичко-хемијских параметара квалитета (кисеонични параметри, 

ацидитет, нутријенти) у односу на непоремећено, природно стање (референтни 

услов) за сваки тип воденог екосистема, док је хемијски статус дефинисан 

стандардима квалитета животне средине у погледу приоритетних, 

приоритетних хазардних и осталих специфичних супстанци.11 

Еколошки статус и еколошки потенцијал одређују се на основу следећих 

параметара: 

                                                           
9
 (1) Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (Сл. гласник РС, број 

96/2010); (2) Правилник о референтним условима за типове површинских вода (Сл. гласник РС, 
број 67/2011); (3) Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС, број 
74/2011); (4) Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање(Сл.гласник РС, број 
24/2014)   
10

 Оквирна директива о води (WFD 2000/60/EC) 
http://www.sepa.gov.rs/download//strano/OkvirnaDirektivaOvodamaEU_prectekst.pdf   
11

 Стратегија управљања водама на територији Републике Србије (2015): Влада Републике 
Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Доступно на: 
http://www.rdvode.gov.rs/doc/Strategija%20upravljanja%20vodama.pdf 
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• биолошких (алге, водене макрофите, водени бескичмењаци и рибе); 

• физичко-хемијских, који су од значаја за биолошке параметре за дату 

категорију површинских вода и дати тип водног тела површинских вода; 

• хидроморфолошких, који су од значаја за биолошке параметре за дату 

категорију површинских вода и дати тип водног тела површинских вода; 

• микробиолошких. 

Оквирна директива о води (ОДВ) даје општу дефиницију еколошког 

статуса за сваку од пет класа статуса (одличан, добар, умерен, слаб, лош). За 

сваки релевантни елемент квалитета дате су специфичније дефиниције за 

еколошки статус у одличном, добром и умереном статусу у рекама, језерима, 

бракичним (мешовитим) водама и приобалним морским водама. Сличан 

приступ је коришћен и за вештачка и значајно измењена водна тела са 

дефиницијама за максимални, добар и умерен еколошки потенцијал.  

Оквирна директива о води установљава захтеве за мониторингом статуса 

површинских и подземних вода и заштићених подручја тако да се обезбеди 

свеобухватан и међусобно повезан преглед статуса воде сваког сливног 

подручја (члан 8 ОДВ). Три типа мониторинга су описана у Анексу V ОДВ: 

надзорни, оперативни и истраживачки мониторинг. Те три врсте мониторинга 

имају различите сврхе, које се одражавају у различитом избору мерних места, 

елемената/параметара квалитета и учесталости узорковања и испитивања. 

Испитивање хидроморфолошких елемената квалитета, макрофита и риба 

није у надлежности Агенције за заштиту животне средине. Подаци о 

хидроморфолошким елементима квалитета, као што је хидролошки режим вода 

(водостај и протицај), део су посебног хидролошког програма. 

Мрежа станица мониторинга статуса површинских вода према захтевима 

ОДВ, успостављена је 2012. год. (Слика 14). 

Оперативни мониторинг се спроводи на свим водним телима за која се 

дошло до показатеља, на основу резултата анализа претходних мониторинга, 

да постоји ризик да неће бити задовољени циљеви животне средине из члана 4 

ОДВ, као и на оним водним телима у које се испуштају супстанце са 

приоритетне листе.  
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У циљу сагледавања просторне расподеле категорија водних тела, 

процента обухваћености водних тела мониторингом статуса, као и просторне 

реализације програма мониторинга, водна тела површинских вода разврстана 

су по већим рекама и сливним подручјима, на следећи начин:  

- реке Дунав и Тамиш,  

- реке Сава и Тиса са мањим притокама  

- каналска мрежа ДТД са водотоцима који се уливају у канале,  

- сливна подручја Велике Мораве, Западне Мораве и Јужне Мораве,  

- притоке Ђердапа и слив Тимока,  

- језера.  
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Слика 14. Станице мониторинга статуса површинских вода Србије - 

Програм 2012. 
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Проценат обухваћености водних тела мониторингом статуса и просторна 

неравномерност реализације мониторинга, осим недостатка финансијских 

средстава као и људских ресурса којим се спроводи мониторинг, условљени су 

и избором водних тела на просторима са најинтензивнијим антропогеним 

активностима које имају утицај на животну средину (броја становника, 

индустријска производња, количине изливених отпадних вода из 

канализационих система, значајна дифузна загађења, прекогранични утицаји).  

Првим програмом мониторинга статуса површинских вода у Републици 

Србији за 2012. годину обухваћено је 97 станица на водним телима водотока 

тако што је одређено 49 станица надзорног мониторинга и 90 станица 

оперативног мониторинга 12. 

На основу обједињених резултата испитивања еколошког статуса/ 

потенцијала водотока за прве две године примене ОДВ, урађена је процена 

статуса која указује на слаб еколошки статус и потенцијал за водотоке Велику 

Мораву и Ресаву13.  

4.2.1. Контрола квалитета вода за пиће 

Велики хидролошки значај, са становишта водоснабдевања урбаног 

становништва и привреде, имају подземне воде алувијалних наслага Ресаве и 

Велике Мораве. Према тренутном стању, водоснабдевање насеља у општини 

Свилајнац,  врши се са неколико система који су подељени у 3 главне групе: 

Систем Свилајнац, Систем Радошин, Систем Војска.  

Контролу квалитета воде за пиће спроводи Завод за јавно здравље 

„Поморавље“ Ћуприја. Динамика узорковања заснована на Правилнику о 

                                                           
12

 Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса површинских и подземних 

вода за 2012 (Сл. гласник РС бр.100/2012)   

13
 Агенција за заштиту животне средине (2015): Статус површинских вода Србије - Анализе и 

елементи за пројектовање мониторинга. Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине, Београд. Доступно на: 

http://www.sepa.gov.rs/download/VodeSrbije/StatusPovrsinskihVodaSrbije.pdf 
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хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99) је 

следећа: 

 Свилајнац – 3 пута месечно из 7 тачака 

 Радошин – једном месечно из 2 тачке 

 Војска – једном месечно из 2 тачке.  

Месечно се уради 25 „малих анализа“ воде (А преглед)  са територије 

општине Свилајнац из система водоснадбевања који је у надлежности КЈП 

„Морава“ Свилајнац,  поред тога се 2 пута годишње ураде 2 „проширене 

анализе“ (Б преглед), а једном годишње се уради „велика“ (В анализа).  

Сви параметри (физички, хемијски, микробиолошки, биолошки и 

радиолошки) су у границама прописаним Правилником о хигијенској 

исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99) и вода је исправна 

и безбедна за водоснабдевање грађана општине Свилајнац. 

Паралелно са Заводом за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја, анализа 

се врши и у интерној лабораторији КЈП „Морава“ Свилајнац, где се свакодневно 

контролише ниво слободног хлора у води, а повремено се контролишу и други 

параметри (нитрати, нитрити, амонијак, гвожђе, манган, електропроводљивост 

и мутноћа). 

У општини Свилајнац  спроводи се планска контрола само садржаја 

нитрита, али не и осталих параметара квалитета воде за пиће. Повремене 

анализе показују неисправност воде за пиће са појединих каптажа. Од 

супстанци које не задовољавају прописе истичу се нитрити, повремено гвожђе, 

као и укупан број мезофилних бактерија и укупне колиформне бактерије 

(Klebsiella sp.). 

Током 2005. приступило се ширењу водоводне мреже бушењем 4 дубинска 

артеријска бунара дубине око 160 m. Анализом квалитета воде из тих бунара 

установљено је да су сви параметри добри осим амонијака чије су вредности од 

2,04 mg/l, знатно веће од 0,1 mg/l, затим натријума и бора. Амонијум је 

индикатор могуће бактеријске активности људског и животињског отпада који 

преко канализационог система или спирањем доспева у површинске воде. Ова 
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вода се може користити тек после пречишћавања, односно уклањања 

амонијака из ње. 

У оквиру хидрогеолошких истраживања спроведених на територији 

насеља Свилајнац (Институт „Јарослав Черни“, 2011/2012), узоркована је вода 

са око 50 тачака (нортон пумпе и бунари дубине до 12m). Како се види на Слици 

15, концентрација нитрата је повишена у подземним водама на подручју 

насеља Луковица и према Кушиљеву. Ово се објашњава тиме што на подручју 

ових насеља нема изграђене канализације као и да је овде заступљена 

пољопривреда. У самом центру града концентрација нитрата је знатно мања 

између 20 и 30 mg/l, јер нема површина под пољопривредом, а канализација је 

изграђена почетком 70-тих. Готово сва домаћинства су прикључена на мрежу и 

нема активних септичких јама. 

 

Слика 15. Тачке са којих је узоркована подземна вода (црвеном бојом су 

означене вредности нитрата) 

4.2.2. Контрола квалитета отпадних вода 

Контрола квалитета отпадних вода, као и параметре које треба вода да 

садржи пре упуштање у реципијент прописана је општинском одлуком. За 
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систем је уведен мониторинг контроле квалитета подземних вода. Контролу 

квалитета отпадних вода у лагунама и пијезометрима врши Завод за заштиту 

здравља "Поморавље" Ћуприја. Воде се узоркују из 2 пијезометра изграђена у 

окружењу лагуна квартално (на свака 3 месеца). Вода из ових пиезометара 

показује какав би био квалитет воде у бунарима када би се налазили на овим 

локацијама, односно на овај начин се прати загађење подземних вода у 

близини лагуне и депоније. Квалитет ових вода није задовољавајући, односно 

не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист 

СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99). 

Може се закључити да постојеће стање угрожава животну средину, 

посебно подземне воде и у блиској будућности је неопходно урадити техничке 

пројекте постројења за пречишћавање отпадних вода као неопходну фазу за 

отпочињање изградње истог (II фаза). 

Из домаћинства је у току 2012. године одведено  370.000 m³,  из 

привредних предузећа 120.000 m³  и ванпривредних организација 13.000 m³ што 

чини укупно 503.000 m³ отпадних вода. Укупан број канализационих прикључака 

је 3.807, а број уличних сливника износи 160. Број прикључених правних лица је 

469, а физичких 3.338 (Табела 15). На подручју МЗ Луковица постоје 102 

канализациона прикључака, док у МЗ Свилајнац тај број износи 3.705 

прикључака. 

Остале месне заједнице своје канализационе испусте спроводе 90% у 

сопствене септичке јаме и знатно мањи проценат у реке (Ресаву и Мораву). 

Табела 15. Број прикључака и покривеност општине канализацијским 

системом 

Број 
прикључа

ка 

Покривенос
т општине 

(%) 

Укупна дужина 
примарне 

мреже фекалне 
канализације 

(кm) 

Укупна 
дужина 

примарне 
мреже кишне 
канализације 

(кm) 

Потребна 
дужина 

примарне 
мреже,фекалне
, недостаје (кm) 

Укупно 
реконструис

ано 
примарне 

мреже 
фекалне 

(кm) 

Потребно 
реконструис

ати 
примарну 

мрежу (km) 

3338 40% 112 4 120 0 20 

Сходно податку да је 40% општине Свилајнац повезано на канализациону 

мрежу, може се претпоставити да осталих 60% директно испушта своју 
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канализацију у водотоке или септичке јаме, од којих многе нису адекватно и 

водонепропусно израђене. 

ТЕ Морава користи воду реке Велике Мораве, која се захвата, користи за 

хлађење у кондензаторима после чега се повратним тунелом испушта у 

реципијент, у овом случају Велику Мораву. Око 2,5% захваћене воде се користи 

(одузима) за потребе хидрауличког транспорта пепела и шљаке.  У ТЕ Морава 

се дренажне и преливне воде настале као отпадне воде за потребе транспорта 

пепела и шљаке пумпама враћају у систем  за поновни транспорт пепела и 

шљаке. 

Анализа отпадних вода ТЕ Морава указује на високу pH вредност од 10,9 

(изнад ГВ 6.0-9.0) и на висок садржај суспендованих материја од 223 mg/l (изнад 

ГВ - 35 mg/l). 

Повећање температуре водотока Велике Мораве доводи до смањења 

количине кисеоника у води, као и количине раствореног кисеоника доступног за 

живи свет, што додатно оптерећује животну средину и биодиверзитет Велике 

Мораве.  

Повећање суспендованих честица доводи до замућења воде Велике 

Мораве, што онемогућава продор сунчеве светлости у дубље слојеве водотока. 

То даље доводи до смањења могућности за вршење фотосинтезе биљних 

врста карактеристичних за акватични екосистем.  

На основу резултата мерења квалитета подземних вода у околини 

депоније пепела и шљаке и то на 1 пијезометру и 5 сеоских бунара (Табела 16), 

може се закључити да је подземна вода оптерећена одређеним хемијским 

елементима.  

Табела 16. Резултати мерења квалитета подземних вода 

Загађујуће 
материје 

Дозвољене 
вредности* 

Дозв. 
Вредности** 

Резултати мерења 

СОx (mg/l) 250  
- У контролисаном пијезометру 50-420mg/l 
- Изнад МДК у 4 од 5 посматраних бунара 
измерено 1.188mg/l 

Арсен (Аs) 

(g/l) 
10 60 

- Испод границе детекције у посматраном 
пијезометру 
- Испод МДК у посматраним бунарима 

Цинк (Zn) 
(mg/l) 

3  
- Испод МДК у свим бунарима 
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Манган 
(Мn) 
(mg/l) 

0,05  
- Изнад МДК у 4 бунара 
- Измерено до 1,28 mg/l 

Амонијак – 
Нитрити 
(mg/l) 

0,1-0,03  
- Амонијак: изнад МДК у 4 бунара, измерено до  
0.57 mg/l.  
- Нитрити: у свим бунарима испод МДК 

Нитрати 
(mg/l) 

50  
- Испод МДК у свим бунарима 

* Максимално дозвољене концентрације МДК у води за пиће 

**ремедијационе вредности које могу указати на значајно загађење 

подземних вода 

4.2.3. Фактори погоршања квалитета воде  

Природни водотокови на подручју општине Свилајнац (потоци и реке) су 

угрожени из следећих разлога: 

 Упуштање садржаја из септичких јама из оних насеља која немају 

изграђену канализацију, 

 Упуштање осоке и стајског ђубрива као и отпадних вода од прања 

штала, 

 Бацање чврстог комуналног, опасног и инертног отпада (у највећој 

мери ПЕТ амбалажа, биодеградабилни отпад који доводи до 

еутрофикације водотока при ниским водостајима, амбалажа од 

пестицида, шут), 

 Бацање лешева животиња (чијим распадањем долази до 

микробиолошке контаминације и ширења заразе), 

 Формирање дивљих депонија на обалама потока чије се процедне 

воде уливају у поток, 

 Недовољно одржавање потока (нередовно уклањање траве, грања и 

шибља са обала и измуљивање потока). 

Главни загађивач Ресаве је њена притока Ресавица у коју се испуштају 

отпадне воде из флотације рудника мрког угља у истоименом граду. 

Упоредо са формирањем и развојем водоводне мреже изграђена је и 

мрежа канализационих канала. Отпадне воде, фекалне и индустријске, мрежом 

одводних канала транспортују се до колектора отпадних вода - лагуне. Стара 
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проточна лагуна налази се поред десне обале Ресаве, а нова је стационирана 

ближе току Велике Мораве. Међусобна удаљеност лагуна износи 1 km.  

Стара лагуна (Слика 16.) се налази на десној обали Ресаве на 200 m од 

водотока, и заузима површину од 3 ha. Пуштена је у рад 1969. године и у 

почетку је давала БПК-5 (биолошка потрошња кисеоника од стране 

микроорганизама у води за 5 дана) на излазу испод 6 mg/l без посебне посаде и 

одржавања. Концентрација БПK-5 основни је индикатор загађености 

површинских вода органским материјама. Управо због лошег одржавања њени 

капацитети су превазиђени и приступило се изради пројекта за нову лагуну. 

 

Слика 16. Стара лагуна, Свилајнац, јул 2018. године 

Нова лагуна (Слика 17.)  је стационирана 700 m од Велике Мораве 

површине 6,25 ha и није проточна, односно нема директну везу са 

реципијентом. Изграђена је на мочварном подручју где расте трска која би 

требало да  допринесе прочишћавању отпадних вода. Пуштена је у рад 1987. 

године. У овој лагуни се пречишћавање воде врши природном аерацијом. 

Висина слоја воде је 1-1,5 m. Последње измуљивање ове лагуне извршено је 
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пре више од 10 година. Да би се могли користити капацитети ове лагуне још 

неко време, неопходно је њено редовно одржавање.  

Контролом квалитета отпадне воде из лагуне утврђен је повећан БПК-5 

као и велики број фекалних колиформних бактерија, због чега је неопходна 

изградња постројења у наредном периоду. БПК-5 воде из лагуне креће се од 60 

до 105 mg/l док је БПК-5 за водоток IIa класе Уредбом о граничним вредностима 

загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр. 50/12) предвиђено да ова 

вредност буде 4 mg/l. За постројење за пречишћавање отпадних вода за 

Свилајнац постоји одређена локација. Све санитарне отпадне воде као и 

пречишћене отпадне воде индустрије до нивоа санитарних отпадних вода 

одводе се на будуће постројење отпадних вода, капацитета 2 x 15.000 ЕС, на 

локацији постојеће депоније  "Бадра", на десној обали Велике Мораве. 

Предвиђена површина коју треба резервисати за локацију постројења за 

пречишћавање отпадних вода је око 3,0 ha.  

 

Слика 17. Нова лагуна, Свилајнац,  јул 2018. године 
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Дистрибутивна водоводна мрежа је стара, са врло високим процентом 

губитка. То доводи до прекомерно високе потражње воде и прекомерне 

експлоатације ресурса. Један од најзначајнијих узрока загађења вода, у оквиру 

различитих привредних грана, је и неадекватна канализациона инфраструктура, 

односно сакупљање и пречишћавање отпадних вода. На погоршање квалитета 

воде утичу и пољопривредне активности, као и поплаве. Отпад из 

пољопривредне производње је веома оптерећен нутријентима, биоразградивим 

органским угљеником, остацима пестицида и фекалним колиформним 

бактеријама.  

Одвођење воде из штала представља екстреман извор контаминације 

вода. Градске отпадне воде често садрже високе концентрације органског 

угљеника, фосфора и азота, а могу садржати пестициде, токсичне хемикалије, 

соли, неорганске честице и патогене бактерије и вирусе. Седименти, који се 

углавном састоје од неорганских честица, испирају се у изворе као резултат 

култивације земљишта, грађевинских радова или рушења зграда. 

Многа гранулисана комерцијална ђубрива садрже азот у облику нитрата. 

Висок садржај нитрата у водама указује на биолошке органске материје у 

крајњем стадијуму оксидације или на спирање са нађубрених поља.  

Соли гвожђа се користе за третман воде за пиће. Повећан садржај соли 

гвожђа у води делује неповољно, јер се осим непријатног мириса, у додиру са 

ваздушним кисеоником феро-соли оксидују до фери-соли из којих се у води 

лако издвајају хидроксиди, дајући обојене талоге који повећавају мутноћу воде. 

Транспортом ових вода цевоводима долази до таложења наслага по зидовима 

и мерачима протока.  

Присуство аеробне мезофилне микрофлоре указује такође на присуство 

органске материје које ове бактерије користе за исхрану, а колиформне 

бактерије на могућу фекалну контаминацију. 

Имајући ово у виду, контаминација воде за пиће у централном систему за 

водоснабдевање великим делом потиче од пољопривредних делатности, 

испирања земљишта третираног комерцијалним органским ђубривом, што 

указује на недовољну заштићеност подручја изворишта водоснабдевања.  
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Нерегулисана канализациона мрежа у околини изворишта, посебно из 

домаћинстава са сточарском производњом, такође може представљати извор 

контаминације. Последице неконтролисаног отпуштања отпадне воде са 

сточних фарми доводи до еутрофикација водотокова у подручјима осетљивим 

на загађење нитратима као и хемијско (углавном нитратима) и бактериолошко 

загађење плитких ресурса подземне воде. 

Иако је депонија удаљена од централног изворишта водоводног система, 

северозападна струја ветрова наноси испарења са депоније у правцу града и 

централног система водоснабдевања. Иако нема забележених испитивања 

статуса филтрата депоније, може се претпоставити (на бази литературних 

података и чињенице да комунални отпад садржи знатну количину органског 

отпада) да је садржај органског и амонијачног азота у филтрату депоније 

доминантан у односу на остале штетне и опасне материје, што сврстава 

депонију у потенцијалног загађивача подземних вода. 

Опасност од контаминације представљају и сакупљене атмосферске воде 

које са улица спирају  истекла моторна уља и друге опасне течности које 

директно (без пречишћавања) одлазе у Ресаву.   

Плански циљеви у области водопривреде су усклађени са основним 

циљевима заштите животне средине, јер се првенствено односе на заштиту 

квалитета подземних и површинских вода која подразумева увођење адекватне 

канализационе мреже, пречишћавање воде пре упуштања у реципијент, 

рационално коришћење воде као ресурса и природног добра и регулација 

водотокова. Утицај саобраћајних токова и развој инфраструктуре (саобраћајне, 

електро и телекома) има незнатан утицај на квалитет вода,  односно готово да 

га  нема. Нови прикључци и развој мреже гасовода и  електро мреже се изводе 

према условима укрштања са водоводном мрежом, да не би дошло до хаварије.  

Недостатак информационе основе и података о степену загађености 

отпадних вода које се упуштају у реципијент, наводи на чињеницу да је 

неопходно предузети основне мере у контроли квалитета воде и одржавању 

прописаних квалитативних карактеристика отпадних вода које се изливају у 

природне водотокове.  
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4.3. Квалитет ваздуха  

Фактори који доприносе загађењу ваздуха у општини Свилајнац 

условљени су климатским условима, насељеношћу града и активностима 

домаћинстава и привреде, индустријском делатношћу, туристичком делатношћу 

и саобраћајем. Захваљујући повољним климатским одликама града, пре свега 

утицају доминантних ветрова из југоисточног, северозападног и јужног 

квадранта, као и Ресаве која својим током пресеца урбану територију, ка граду 

увек дува ветар који му доноси ваздух споља и доприноси природном 

"проветравању" Свилајнца. 

Загађење ваздуха, контаминација воде и хране, бука и зрачење, главни су 

узроци нарушавања здравља и животне средине. Такође, током зимских или 

летњих временских прилика без ветра када су и концентрације загађујућих 

материја изузетно високе, смог представља велики проблем. Изразито 

присутна загађујућа материја је олово које има широку употребу као адитив за 

гориво. Загађење сумпором и оловом, настало због лошег квалитета горива, 

посебно је проблематично. 

На територији општине не врши се континуално праћење квалитета 

ваздуха, и не постоји катастар загађивача ваздуха, односно катастар емисије на 

подручју општине Свилајнац.  

Као доминантни извори емисије, идентификовани су следећи индустријски 

објекти: 

 ТЕ „Морава“, 

 индустрија намештаја „Бреза“, 

 циглана, 

 метална индустрија, 

 мобилни извори загађивања – саобраћај , 

 депонија „Бадра“, 

  сточне фарме. 
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ТЕ „Морава“ је започела рад 1970. године. Захваљујући уграђеним 

електрофилтерима, чија је замена предвиђена до 2012.год., смањено је 

загађење окружења. У циљу заштите животне средине ова термоелектрана 

ради на увођењу и спровођењу система управљања заштитом животне средине 

према стандарду ISO 14001.  

Током 2014. године су вршена појединачна мерења емисије загађујућих 

материја у ваздух која су вршиле акредитоване лабораторије Рударског 

института Београд и Института за нуклеарне физике – Винча, у складу са 

Програмом мерења појединачних емисија. 

Мерења су обухватила мерење параметара димних гасова (температуре, 

притисак и влажност), запреминског протока, садржаја кисеоника, као и масене 

концентрације и емисионе факторе за сумпор диоксид (SО2), азотне оксиде 

(NОx), угљен моноксид (CО), једињења хлора (HCl), једињења флуора и 

прашкасте материје. Поред тога рађена је и техничка и елементарна анализа 

угља, као мерење макроелемента, сагорљивих материја, гранулометријских 

састава и електричне отпорности летећег пепела са депоније пепела (Слика 

18).  

 

 Слика 18. Пепелиште ТЕ Морава, Свилајнац, јул 2015. године 
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У Табели 17 дат је преглед појединих мерења загађујућих честица које 

настају у ТЕ Морава. Из података датих у Tабели 17 може се закључити да рад 

ТЕ Морава утиче на загађење ваздуха, с обзиром на чињеницу да су 

прекорачене све граничне вредности нивоа загађујућих материја прописаних 

домаћом и ЕУ регулативом, осим угљен-моноксида који је показатељ 

сагоревања угља у котловима. Мерни уређаји за праћење димних загађујућих 

честица уграђени су на коти 48,6 m и коти 49-53 m на спољашњем плашту 

димњака. Платформа се налази на коти 47 m, док је висина димњака 105 m.  

Осим тога, као дифузни извор загађивања ваздуха јављају се и честице 

угља које се разносе под дејством ветра са складишта угља (депоније) или 

приликом претовара из вагона којим се угаљ транспортује из рударског басена 

Колубара. 

Табела 17. Мерење емисије загађујућих честица из ТЕ Морава, 2014. година 

ТЕ Морава 

Загађујуће 
честице 

Измерене 
једнократне 

количине 

Гранична 
вредност* 

Гранична 
вредност 

** 

Измерена 
вредност у t на 

годишњем 
нивоу (t/god) 

SО2 4.887 1.066 400 9.177 

NОx (NО2) 638 600 500 1.198 

CО 40 250 -  

PM 
(прашкасте 

мат.) 

860 100 50 1.615 

CО2    597.094 
Према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух (СЛ.Гласник РС 71/10, 06/11-исправка) 
** Директива 2001/80/EC – ограничење емисије штетних материја у ваздух 
из великих ложишта 

На основу анализе природних карактеристика, може се претпоставити и 

очекивати да се могу повремено десити појаве загађујућих материја у 

концентрацијама изнад ГВЕ. Тај утицај се евентуално очекује као последица 

ширења саобраћајних циљева и развојем индустрије. Процењује се да је, у 

случају коришћења неприхватљивих енергената могуће очекивати појаву 

краткотрајних, епизодних загађења при изразито неповољним метеоролошким 

и микроклиматским условима.  
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4.4. Утицаји на биљни и животињски свет, екосистеме, станишта  и 

биодиверзитет 

 

Стање биљног и животињског света у урбаној зони општине је увелико 

измењен, тако да су присутне резистентне врсте које су еволуцијом изградиле 

одбрамбене механизме који их штите од различитих фактора ''модерне'' 

животне средине. У урбаним срединама су најчешће присутне коровске, 

рудералне врсте и хортикултурне, вештачки гајене. У руралним срединама 

такође доминирају агрикултурне заједнице али са већим процентом природних 

станишта. Са типом вегетације мења се пратећа фауна, која је најчешће ван 

контроле човека – инсекти, глодари, пси, мачке и сл. 14 

У оквиру предметног подручја, шумски комплекси су у постојећем стању 

очувани, али без примењених мера неге и заштите. Планским решењима, 

вредни шумски комплекси су интегрисани као зелене површине различитих 

категорија и представљају битна станишта, важна за очување аутохтоности, 

еколошке равнотеже и пејзажних вредности и функције приоритетне заштите. 

Приоритетни плански циљеви односе се на повећање степена шумовитости, 

што доприноси заштити земљишта, вода, пејзажа и екосистемских 

карактеристика. Очувањем шумовитости се одржавају и негују ловна подручја и 

укупан фонд дивљачи.  

Екосистемске карактеристике и биодиверзитет могу бити угрожени 

најчешће из два разлога, која су виђена као плански циљ: 

 Ширење и развој урбане зоне претварањем пољопривредног и шумског 

земљишта у грађевинско, 

 Ширење саобраћајне мреже, односно увођењем нових коридора, стаје 

се на пут кретању популацијама, које се на тај начин или деле или им се 

смањује ареал. 

                                                           
14

 ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац (2008): "Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана општине Свилајнац на животну средину", (Службени гласник општине 

Свилајнац бр.208) 
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5. СТВОРЕНИ КАПИТАЛ  

Створени капитал је представљен демографским карактеристикама 

становништва које егзистира на овом простору, као и инфраструктурним 

елементима насталим деловањем човека на природну средину и живи свет у 

њој. Демографске прилике у великој мери одређују степен развоја и квалитет 

живота људи, кроз миграције, пораст-пад популације, образовање, степен 

запослености и друге социо-економске аспекте. Технолошки развој омогућава 

напредак и изградњу инфраструктурних елемената, саобраћајница, енергетских 

и комуникационих водова и индустријских постројења. Али поред непрестаног 

развоја човек данас врши велики притисак на природно окружење, загађујући 

све медијуме животне средине (ваздух, воду, земљиште) и уништавајући биљни 

и животињски свет.  

Одређивање узрочно-последичних веза у узајамном деловању између 

природне средине и друштвених потреба и активности, представљају  мере за 

отклањање узрока и негативних последица технолошке активности. 

 

5.1. Капитал људских ресурса 

Општина Свилајнац обухвата 12,47% територије Поморавског округа, и у 

њој је концентрисано 11,52% насеља и 12,54% укупног становништва овог 

округа (око 33.000 становника). 

Становништво својим бројем, старосном и образовном структуром 

представља значајан фактор привредно-економског развоја сваке средине. 

Људски ресурси се могу дефинисати као знања, вештине, компетенције и 

остали атрибути оличени у сваком појединцу. Они утичу на економско, 

социјално и лично благостање и могу се посматрати као једини чинилац за 

стварање и развој друштва које се базира на знању. На промене броја и 

структуре становништва утичу бројни чиниоци, а као најзначајнији може се 

истаћи ниво и динамика привредно-економског развоја. 

У Табели 18 приказан је упоредни преглед броја становника општине 

Свилајнац по пописима спроведеним од 1971.  до последњег пописа 2011. 

године (РЗС, 2014).  
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Табела 18. Преглед броја становника општине Свилајнац по пописима  

1971-2011 

Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002 Попис 2011 

34256 34888 33136 25511 23551 

Извор: Републички завод за статистику (2014)15 

У периоду између последња два пописа становништва  (од 2002. до 2011.), 

запажа се смањење од 1960 становника на нивоу општине, што чини 7,6%. 

Истовремено у градском подручју бележи се пад броја становника и то за 197 

или 2,1% по попису из 2011. године. Један од фактора који је утицао на 

смањење броја становника у посматраном периоду је опадање привредних 

активности, који је имао за последицу миграцију ка већим градским центрима, 

као и одлажење великог броја грађана општине Свилајнац на привремени рад 

или трајно насељавање у земље западне Европе. На привременом раду, 

школовању или боравку у иностранству налази се 6.722 становника по попису 

из 2011. године. 

Од укупно 23.551 становника општине по попису из 2011. године, 9.198 

становника живи у граду Свилајнцу, односно 39% а 14.353 становника у сеоским 

насељима, односно 61%.  Територију општине Свилајнац чине 22 насељена 

места, односно подручја катастарских општина која улазе у њен састав. Сва 

насељена места према попису из 2011. приказана су табеларно (Табела 19) и 

картографски (Слика 19). 

                                                           
15

 РЗС (2014): Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији. у: 

Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011, Београд: 

Републички завод за статистику, књига 20 

 



87 

 

  

Табела 19. Популација по месним заједницама општине Свилајнац, према 

попису из 2011. године 

Редни 

број 

Назив насељеног места Катастарска општина Популација 

1.  Бобово Бобово 1226 

2.  Бресје Бресје 188 

3.  Војска Војска 837 

4.  Врлане Врлане 173 

5.  Гложане Гложане 936 

6.  Грабовац Грабовац 917 

7.  Дубље Дубље 1095 

8.  Дубница Дубница 504 

9.  Ђуринац Ђуринац 246 

10.  Купиновац Купиновац 327 

11.  Кушиљево Кушиљево 2345 

12.  Луковица Луковица 704 

13.  Мачевац Мачевац 166 

14.  Проштинац Проштинац 223 

15.  Радошин Радошин 492 

16.  Роанда Роанда 460 

17.  Роћевац Роћевац 344 

18.  Седларе Седларе 617 

19.  Суботица Суботица 667 

20.  Свилајнац Свилајнац 9198 

21.  Тропоње Тропоње 729 

22.  Црквенац Црквенац 1157 

Извор: Републички завод за статистику (2014) 
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Слика 19. Картографски приказ концентрације становништва на територији 

општине Свилајнац према попису из 2011 године 
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5.1.1. Кретање становништва 

Кретање становништва одражава текуће промене становништва, које се 

одигравају у току посматраног временског периода. Промене могу бити 

изазване природним узроцима, као што су рођења и смртни случајеви, и тада 

говоримо о природном кретању становништва. Промене, међутим могу да 

потичу и од других узрока, као што су промене насеља унутар граница 

посматране територије (унутрашња миграција), или пак исељавања односно 

усељавања становништва у његовом међународном кретању (спољна 

миграција). За разлику од природног кретања, унутрашњу и спољну миграцију 

називамо механичким кретањем становништва.  

Природно кретање становника се одређује природним прираштајем 

становништва, који представља однос између броја живорођених и броја 

умрлих. Индекс промене стопе природног прираштаја показује да природни 

прираштај општине Свилајнац опада из године у годину, почевши од 2002. 

године за –4,50/00 до 2011. године за  –15,40/00 . 

Може се закључити да природно кретање становништва на територији 

општине Свилајнац карактерише смањење стопе наталитета и пораст стопе 

морталитета, што доводи до тога да већина насеља има негативне стопе 

природног прираштаја. Све указује да је подручје општине Свилајнац у фази 

депопулације. Дубљом анализом се уочава да је депопулација захватила пре 

свега већи број сеоских насеља. 

Наталитет становника општине Свилајнац карактеришу знатне осцилације. 

Он се кретао у распону од 8,8 (1966. године) до 15,8 0/00 (1993. године). По 

последњем попису из  2011. године, наталитет становника општине Свилајнац 

је 5,5 0/00. Морталитет становништва општине Свилајнац је битна компонента, 

како природног кретања становништва, тако и демографског развитка. Општа 

стопа морталитета становништва града креће се у распону од 8,7 (1968. године) 

до максимално 15,4 (2011. године). Тренд опадања природног прираштаја се 

наставља и даље.  
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5.1.2. Структура становништва 

Структура становништва се формира на основу индивидуалних 

карактеристика становништва, као што су пол, старост, активност, народност, 

школска спрема и др. Наведене структуре показују квалитативне односе у 

популацији. Основне структуре становништва су биолошке и економске 

структуре. 

Полна структура општине Свилајнац указује на већи удео женског 

становништва у односу на мушко, тачније 52,4% од укупног становништва чине 

жене, а 47,6% мушкарци. У самом граду Свилајнцу тај однос је 52,9% у корист 

жена наспрам 47,1% који чине мушкарци у укупном становништву. На Слици 20. 

графички је приказан однос мушког и женског становништа на територији 

општине Свилајнац према пописима од 1971. до 2011. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 20. Графички приказ односа мушког и женског становништва на 
територији општине Свилајнац (1971-2011) 

Извор: Републички завод за статистику (2012)16
 

Старосна структура становништва педставља једну од најважнијих 

демографских структура, са аспекта како садашњег тако будућег демографског 

и економског развоја посматраног подручја. Из ње произилазе кључни 

контигенти становништва како за биолошку репродукцију, тако и за формирање 

радно способног контигента. Детерминанте старосне структуре становништва 

су висина и тенденција наталитета, морталитета, миграционих кретања, 

                                                           
16

 РЗС (2012): Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији. 
Становништво - Старост и пол, подаци по насељима. Београд: Републички завод за статистику 
Београд, књига 2 
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чиниоци проузроковани економским и политичким ситуацијама као што су 

економска криза, рат и сл17. 

Просечна старост становништва општине Свилајнац је 45,4 година. У 

демографском погледу старосна структура становништва представља важан 

чинилац у кретању становништва, служи за анализу постојећег становништва и 

статистичка предвиђања. У Табели 20  приказана је старосна структура 

становништва општине Свилјанца по пописима од 1971. до 2011. године. 

Подаци су дати по петогодишњим старосним групама (0–4, 5–9, 10–14,...., 70-

74, 75 и више година).  

Табела 20. Старосна структура становништва општине Свилајнац према 
пописима од 1971. до 2011. године 

Старост Попис 
1971 

Попис 
1981 

Попис 
1991 

Попис 
2002 

Попис 
2011 

0-4 1972 1936 1708 1176 859 

5-9 1882 2204 1685 1419 1096 

10-14 2160 2015 1854 1375 1155 

15-19 2954 2005 2090 1416 1336 

20-24 2653 2186 2046 1513 1239 

25-29 1934 2916 1888 1560 1213 

30-34 2249 2566 2149 1566 1345 

35-39 2726 1984 2746 1425 1476 

40-44 3136 2249 2444 1620 1477 

45-49 2601 2715 1838 1846 1401 

50-54 1312 3035 2046 1674 1618 

55-59 1878 2474 2461 1141 1894 

60-64 2275 1235 2740 1455 1879 

65-69 1798 1588 2069 1881 1377 

70-74 1276 1750 963 2039 1422 

75 и више 1340 1914 2176 2243 2764 

непознато 110 116 233 162 - 

Укупно 34256 34888 33136 25511 23551 

Извор: Републички завод за статистику (2012) 

Функционалне старосне групе становништва су групе са специфичним 

потребама, које организовано друштво на одређеном степену богатства треба 

да задовољи. Грубо наведено, то су следеће популације: предшколског узраста, 

школског узраста, средњег образовног узраста, студентског узраста, контигент 

                                                           
17

 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (2013): Стратегија одрживог 
развоја општине Свилајнац 2013-2018, Социо-економска анализа општине Свилајнац 
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радно способног становништва и контигент старих лица. Према наведеним 

популацијама одређују се потребе за: предшколским установама, школама 

основног и средњег образовања, радним местима, становима, домовима за 

старе, гробљима. Економски смисао оваквог груписања становништва лежи, 

пре свега, у проналажењу извора радне снаге с једне и утврђивању укупног 

потрошачког становништва с друге стране. 

Анализа старосне структуре по подацима из последња два пописа (2002. и 

2011.), указује да се учешће најмлађе добне групе од 0 до 4 године живота, у 

укупном становништву смањило. Смањење овог дела популације са 

демографског аспекта није позитивно. Укупан удео деце од 0-4 године износи 

3,65% у односу на укупан број становника општине. Група са највећим уделом 

(44,26%) у укупном броју становника на територији општине је старосна група 

од 25-59 година (Табела 21).  

Табела 21. Старосне групе по насељима општине Свилајнац  

по попису 2011. године 

Подручје Укупно 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-59 60-74 
75 и 

више 

Свилајнац 
општина 

25.551 706 754 2.793 1.133 1.513 10.832 1.455 6.325 

 
100% 3,65% 4,65% 4,90% 5,67% 5,26% 44,26% 19,87% 11,73% 

Бобово 1226 38 41 69 77 63 474 291 173 

 
100% 3,10% 3,34% 5,63% 6,28% 5,14% 38,66% 23,74% 14,11% 

Бресје 188 4 9 10 9 10 88 37 21 

 
100% 2,13% 4,79% 5,32% 4,79% 5,32% 46,81% 19,68% 11,17% 

Војска 837 21 34 31 39 34 351 185 142 

 
100% 2,51% 4,06% 3,70% 4,66% 4,06% 41,94% 22,10% 16,97% 

Врлане 173 5 1 3 8 5 67 43 41 

 
100% 2,89% 0,58% 1,73% 4,62% 2,89% 38,73% 24,86% 23,70% 

Гложане 936 31 37 52 48 47 380 206 135 

 
100% 3,31% 3,95% 5,56% 5,13% 5,02% 40,60% 22,01% 14,42% 

Грабовац 917 39 37 33 57 34 387 177 153 

 
100% 4,25% 4,03% 3,60% 6,22% 3,71% 42,20% 19,30% 16,68% 

Дубље 1095 34 52 49 59 67 470 228 136 

 
100% 3,11% 4,75% 4,47% 5,39% 6,12% 42,92% 20,82% 12,42% 

Дубница 504 22 12 20 27 31 220 102 70 

 
100% 4,37% 2,38% 3,97% 5,36% 6,15% 43,65% 20,24% 13,89% 

Ђуринац 246 4 16 14 17 3 96 59 37 

 
100% 1,63% 6,50% 5,69% 6,91% 1,22% 39,02% 23,98% 15,04% 

Купиновац 327 10 14 15 25 26 127 78 32 

 
100% 3,06% 4,28% 4,59% 7,65% 7,95% 38,84% 23,85% 9,79% 

Кушиљево 2345 89 119 109 135 144 1042 414 293 

 
100% 3,80% 5,07% 4,65% 5,76% 6,14% 44,43% 17,65% 12,49% 
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Луковица 704 26 29 33 44 41 313 142 76 

 
100% 3,69% 4,12% 4,69% 6,25% 5,82% 44,46% 20,17% 10,80% 

Мачевац 166 7 11 6 11 2 65 42 22 

 
100% 4,22% 6,63% 3,61% 6,63% 1,20% 39,16% 25,30% 13,25% 

Проштинац 223 4 9 14 12 15 73 56 40 

 
100% 1,79% 4,04% 6,28% 5,38% 6,73% 32,74% 25,11% 17,94% 

Радошин 492 19 22 18 28 20 190 119 76 

 
100% 3,86% 4,47% 3,66% 5,69% 4,07% 38,62% 24,19% 15,45% 

Роанда 460 12 17 26 19 21 171 105 89 

 
100% 2,61% 3,70% 5,65% 4,13% 4,57% 37,17% 22,83% 19,35% 

Роћевац 344 11 13 14 10 8 142 94 52 

 
100% 3,20% 3,78% 4,07% 2,91% 2,33% 41,28% 27,33% 15,12% 

Свилајнац 
град 

9198 376 489 495 570 529 4406 1633 700 

 
100% 4,09% 5,32% 5,38% 6,20% 5,75% 47,90% 17,75% 7,61% 

Седларе 617 18 22 38 16 30 263 128 102 

 
100% 2,92% 3,57% 6,16% 2,59% 4,86% 42,63% 20,75% 16,53% 

Суботица 667 23 36 28 32 28 274 132 114 

 
100% 3,45% 5,40% 4,20% 4,80% 4,20% 41,08% 19,79% 17,09% 

Тропоње 729 20 23 25 34 31 297 168 131 

 
100% 2,74% 3,16% 3,43% 4,66% 4,25% 40,74% 23,05% 17,97% 

Црквенац 1157 46 53 53 59 50 528 239 129 

 
100% 3,98% 4,58% 4,58% 5,10% 4,32% 45,64% 20,66% 11,15% 

Извор: Републички завод за статистику (2012) 

На основу предходне анализе, можемо констатовати да укупно 

становништво на нивоу општине Свилајнац испољава тенденцију старења. 

Млађе добне групе, апсолутно и релативно смањују своје учешће у укупном 

стновништву, што је пре свега, карактеристика руралног дела општине. 

Узимајући у обзир негативну стопу природног прираштаја, као и да је на 

попису из 2011. године најбројнији контигент становништва у распону година од 

75 и више, јасно је да општина Свилајнац, као уосталом и цео регион Шумадије 

и Поморавља, па и Република Србија, има проблем „старења“. 

Образовање становништва представља просторно-културни степен који је 

достигло становништво посматраног подручја, а како образовање представља и 

један од значајних услова економског напретка, то анализа образовне 

структуре становништва сачињава једну од полазних тачака у проучавању 

неких економских проблема. 

Упоредо са развојем друштвено-техничке поделе рада и трансформацијом 

аграрног у индустријско и постиндустријско друштво, радикално се мењају 

услови живота и повећавају захтеви у погледу висине образовања укупног и 
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активног становништва. У складу са подизањем продуктивног и пословног 

нивоа дошло је и до подизања образовног цензуса. Ово представља 

најповољнији квалитет демографске структуре и добру основу за даљи развој 

средине. 

Два основна индикатора образовне структуре становништва, школска 

спрема и писменост, показатељи су како нивоа образованости становништва, 

тако и достигнутог степена друштвено-економског развоја земље. Подаци о 

школској спреми и писмености од значаја су за различита друштвено-

економска, социолошка и демографска истраживања, као и за дефинисање и 

реализацију државних стратегија и политика за унапређење образовног 

система. У Табели 22 дати су подаци о образовној структури становништва 

општине Свилајнац. 
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Табела 22. Становништво старо 15 и више година према школској спреми 
и полу  
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од 4 

године 

4 
године 

Свилајнац 
 

с 20441 638 5447 4773 7701 718 3421 3480 82 730 910 242 

м 9663 113 2121 2282 4190 297 2134 1687 72 381 465 111 

ж 10778 525 3326 2491 3511 421 1287 1793 10 349 445 131 

Градска 
 

с 7838 187 919 1424 4069 488 1554 1978 49 470 716 53 

м 3657 44 281 576 2125 211 932 939 43 228 375 28 

ж 4181 143 638 848 1944 277 622 1039 6 242 341 25 

Остала 
насеља 

с 12603 451 4528 3349 3632 230 1867 1502 33 260 194 189 

м 6006 69 1840 1706 2065 86 1202 748 29 153 90 83 

ж 6597 382 2688 1643 1567 144 665 754 4 107 104 106 

Извор: Републички завод за статистику (2013)18 

5.1.3. Економска структура општине Свилајнац 

Економска структура општине се јасно уочава кроз однос урбаног и 

руралног становништва. С обзиром да је општина Свилајнац типично 

пољопривредна општина, удео руралног становништва чини више од  60%, за 

разлику од типичних индустријских центара у региону Шумадије и Поморавља 

(Крагујевац, Аранђеловац, Јагодина, Ћуприја,...) где су миграторна кретања 

становништва ка градским срединама била израженија и где учешће руралног 

становништва у укупном контигенту досеже максимално до 20%.  

Према подацима са пописа становништва спроведеног 2011. године, на 

територији општине Свилајнац, у укупном контигенту становништва, радно 

способно становништво (мушкарци 15-64 година и жене 15-64 година) 

учествује са 63,31% (14.911 становника), док је учешће становништва старијег 

од 60 година у укупном броју становника 31,6% (Табела 23). 

                                                           
18

 РЗС (2013): Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији. 
Становништво - Школска спрема, писменост и компјутерска писменост. Подаци по општинама и 
градовима. Београд: Републички завод за статистику Београд, књига 3 
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Табела 23. Економски активно становништво на територији општине 
Свилајнац према попису из 2011. године 

Економски активно 
становништво 

Свега 
Обављају 
занимање 

Незапослени 

Свега 
Некада 
радили 

Траже 
први 
посао 

Укупно 

Свега 8.139 6.636 1.503 992 511 

Мушкарци 4.984 4.145 839 557 282 

Жене 3.155 2.491 664 435 229 

Испод 15 
година 

Свега  -  -  -  -  - 

Мушкарци  -  -  -  -  - 

Жене  -  -  -  -  - 

15-19 

Свега 138 61 77 12 65 

Мушкарци 94 41 53 9 44 

Жене 44 20 24 3 21 

20-24 

Свега 546 368 178 65 113 

Мушкарци 351 239 112 38 74 

Жене 195 129 66 27 39 

25-29 

Свега 804 627 177 84 93 

Мушкарци 470 376 94 43 51 

Жене 334 251 83 41 42 

30-49 

Свега 4.203 3.520 683 504 179 

Мушкарци 2.370 2.038 332 256 76 

Жене 1.833 1.482 351 248 103 

50-59 

Свега 1.862 1.536 326 278 48 

Мушкарци 1.209 1.017 192 168 24 

Жене 653 519 134 110 24 

60-64 

Свега 423 364 59 46 13 

Мушкарци 362 309 53 40 13 

Жене 61 55 6 6  - 

65 и више 

Свега 163 160 3 3  - 

Мушкарци 128 125 3 3  - 

Жене 35 35  -  -  - 

Извор: Републички завод за статистику (2014)19 

Економски активно становништво које обавља занимање према 
делатности један је од најпоузданијих елемената који реално осликава 
достигнути степен социо-економског развоја једне земље, па и одређеног 
подручја. Подаци о овом обележју значајни су за велики број друштвено-
економских и социолошких истраживања, и представљају основ за израду 
државних стратегија за унапређење економског развоја земље.  

                                                           
19

 РЗС (2014): Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији - 
Економски активно становништво које обавља занимање, Подаци по окрузима, Београд: 
Републички завод за статистику Београд, књига 19 
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У Табели 24 приказано је економски активно становништво које обавља 
занимање према делатности, старости и полу, на територији општине Свилајна  

Табела 24. Економски активно становништво  које обавља занимање према 
делатности, старости и полу 
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Укупно 

С 6.636 1828 12 666 201 156 259 1125 228 205 59 

М 4.145 1420 12 472 180 114 248 557 190 105 46 

Ж 2.491 408 - 194 21 42 11 568 38 100 13 

15 -24  

С 429 76  - 55 5 6 27 106 11 33 2 

М 280 64 - 43 5 6 27 50 10 20 1 

Ж 149 12 - 12 - - - 56 1 13 1 

25-34 

С 1440 199 4 208 28 23 64 322 57 50 15 

М 842 150 4 144 26 17 62 163 45 25 13 

Ж 598 49 - 64 2 6 2 159 12 25 2 

35-44 

С 1839 381 3 184 73 46 72 343 72 56 25 

М 1082 293 3 126 71 32 66 156 60 23 18 

Ж 757 88 - 58 2 14 6 187 12 33 7 

45-54 

С 1677 508 3 138 59 50 58 258 52 44 11 

М 993 381 3 92 49 34 55 112 45 19 8 

Ж 684 127 - 46 10 16 3 146 7 25 3 

55-64 

С 1091 521 2 80 36 31 35 94 36 22 6 

М 823 418 2 66 29 25 35 74 30 18 6 

Ж 268 103 - 14 7 6 - 20 6 4 - 

65 и 
више 

С 160 143 - 1 - - 3 2 - - - 

М 125 114 - 1 - - 3 2 - - - 

Ж 35 29 - - - - - - - - - 

Извор: Републички завод за статистику (2014)20 

                                                           
20

 РЗС (2014): Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији - 

Делатност. Подаци по општинама и градовима, Београд: Републички завод за статистику 

Београд, књига 15 
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Проблем незапослености један је од глобалних приоритета, који се 

негативно одражава на све друге сегменте друштвене заједнице и на све 

старосне структуре. Као посебан проблем издваја се незапосленост младих 

лица, лица старијих од 45 година живота, као и особа са отежаним фактором 

запослености. Као пратећи проблеми незапослености могу се издвојити: 

застаревање знања због дугог чекања на запослење, ниска мотивисаност за 

запошљавање у другом запослењу, ниска мотивисаност за запошљавање у 

нижем степену стручне спреме, слаба територијална покретљивост 

незапослених лица, недовољне стимулативне мере запошљавања 

незапослених лица за послодавце и слабе ингеренције локалне самоуправе. 

Подаци о годишњем просеку запослених у правним лицима (привредна 

друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) у периоду од 2010. 

до 2014. године указују на смањење броја запослених (Табела 25).  

Табела 25. Годишњи просек запослених 

 
Укупно 

У правним 
лицима 

2010 3882 2694 

2011 3704 2607 

2012 3940 2558 

2014 3791 2491 

Извор: Републички завод за статистику (2015)21 

Највећи број незапослених на евиденцији био је 2011. и 2012. године, а 

најмањи 2005. Може се закључити да је број незапослених лица у општини 

Свилајнац варирао, али је у последњих неколико година у порасту. 2014. године 

бележи се мањи пад броја незапослених, у односу на 2012. годину (Табела 26).  

Табела 26. Број незапослених по годинама 

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009 2010 2011 2012 2014 

1837 1163 1293 1272 1852 1798 1990 2140 2154 2044 

Извор: Републички завод за статистику (2012) 

Према подацима Националне службе за запошљавање Јагодина, за 

период од 2009. до 2012. године, уочава се да је највећи број незапослених за 

                                                           
21

 РЗС (2015): Општине и региони у Републици Србији, 2015. Београд, 2015.  
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посао чекало у периоду од 1 до 2 године, затим у интервалу од 2 до 3 и од 3 до 

5 година (Слика 21). 

 

 

Слика 21. Графички приказ трајања незапослености  
Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина, 2013. 

 

5.1.4. Миграциона обележја  

Миграциона обележја општине Свилајнац се карактеришу негативним 

миграционим кретањима, што уосталом важи и за цео регион Шумадије и 

Поморавља. Разлоге овог већег одлива становништва треба тражити, пре 

свега, у различитој економској снази општина. Становништво мањих и 

неразвијених општина врши миграциона кретања и унутар Шумадије и 

Поморавља, ка већим привредним и образовним центрима (Крагујевац, 

Јагодина, Београд). Присутна су такође и велика емиграциона кретања, 

посебно међу млађом, високо образованом популацијом, што ствара ефекат 

„одлива мозгова“. 

Радне миграције у иностранство са подручја општине Свилајнац имају 

вишедеценијски континуитет и знатну просторну израженост. Број суграђана на 

раду код страног послодавца или на самосталном раду износио је 6.722 

становника за 2002. годину. Од тог броја је 3.409 мушкараца а 3.313 жена. 

Миграције су најизраженије према Француској, Швајцарској, Аустрији и 
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Немачкој, а заступљене су и ка другим земљама као што су Шведска, Белгија, 

Италија и др. 

Етничку структуру становништва (Табела 27) општине Свилајнац чине 

Срби (93,61810%) са националним мањинама међу којима су најбројнији Роми 

(1,375738%), а затим Власи (1,188909%), док су од религија најзаступљеније 

православна са веома малим уделом других религија. 

Табела 27. Стуктура становништва по националној припадности у општини 
Свилајнац 

Бр. Националност Број % Бр. Националност Број % 

1 Срби 22048 93,61810% 12 Румуни 65 0,275997% 

2 Црногорци 19 0,080676% 13 Руси 7 0,029723% 

3 Југословени 25 0,106153% 14 Словаци 1 0,004246% 

4 Албанци 2 0,008492% 15 Словенци 5 0,021231% 

5 Горанци 3 0,012738% 16 Роми 324 1,375738% 

6 Бугари 5 0,021231% 17 Хрвати 20 0,084922% 

7 Власи 280 1,188909% 18 Друго 30 0,127383% 

8 Мађари 1 0,004246% 19 Неопредељени 248 1,053034% 

9 Македонци 22 0,093414% 20 Регионално 5 0,021231% 

10 Муслимани 1 0,004246% 21 Непознато 439 1,864040% 

11 Немци 1 0,004246% 22 Укупно 23551 100% 

Извор: Републички завод за статистику (2012)22 
 (измењено и допуњено) 

5.2. Капитал створен људском делатношћу  

 

Капитал створен људском делатношћу, у раду је представљен у виду 

инфраструктурних система и непокретних културних добара (објеката 

градитељског наслеђа, археолошких локалитета, спомен-обележја...). Према 

Camagni (2008) матрици територијалног капитала, капитал заснован на 

природним и културним ресурсима и инфраструктури, представља један од 4 

главних елемента територијалног капитала који спада у јавна, опипљива добра.  

  

                                                           
22

 РЗС (2012): Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији. 
Становништво - Национална припадност. Подаци по општинама и градовима. Београд: 
Републички завод за статистику Београд, књига 1 
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5.2.1. Инфраструктурни системи 

Стање и развој инфраструктуре у једној локалној заједници представљају 

главни показатељ економског и привредног развоја средине. Развојем 

инфраструктуре стварају се основни предуслови за дугорочан развој привреде 

и друштва у целини. 

Стратешко планирање у области инфраструктуре подразумева 

хијерархијско планирање развоја од магистралних и регионалних нивоа према 

локаним нивоима планирања.  

 

5.2.1.1. Сапбраћајна инфраструктура 

Природно повољни саобраћајно-географски положај општине Свилајнац 

пружа јој значајне могућности за развој у целини посматрано,  јер се територија 

општине налази у близини најзначајнијег инфраструктурног коридора 10 и преко 

њега је повезана са суседним регионима у нашој земљи и даље преко 

развијене мреже европских путева са Европом и Светом. 

Са западне стране општина Свилајнац, повезана је државним путем II 

реда број 150 (по претходној категоризацији: магистралним путем М-4) преко 

петље у Марковцу са државним путем IА реда број 1 (ранија ознака: аутопут Е-

75) и то је најбитнија веза Свилајнца са ближим и даљим  окружењем.  

Кроз општину пролази и државни пут II реда број 130 који заједно са 

државним путем II реда број 150 повезује општину Свилајнац  са суседним 

општинама Пожаревцем, Петровцем на Млави, Великом Планом, Лаповом, 

Баточином, Јагодином и Деспотовцем.  Државни пут II реда број 130 се  

практично грана у централној зони Свилајнца и то: према Жабарима и 

Пожаревцу и према Деспотовцу и Ћуприји. Саобраћајна инфраструктура 

општине Свилајнац приказана на Слици 22.  
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Слика 22. Саобраћјна инфраструктура општине Свилајнац   

Са гледишта робно-тржишног и функционалног транспорта, ово су врло 

позитивни чиниоци дугорочног укупног развоја.  

Магистрални пут чини асфалт, дугачак  3,8 km а регионални путеви, такође 

од асфалта износе 56,9 km. Свилајнац има мрежу градских саобраћајница у 

дужини од око 100 km. Део градске мреже се поклапа са државним путем II реда 

број 150 и број 130,  а у дужини од око 10 km.  

Мрежа општинских путева је у функцији повезивања сеоских месних 

заједница међусобно, повезивање са некатегорисаним путевима на подручју 

општине Свилајнац као и повезивање са наведеним коридорима државних 
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путева. Мрежа општинских путева на подручју општине Свилајнац је у 

надлежности СО Свилајнац, односно о одржавању и уређивању општинских 

путева и улица стара се Фонд за уређивање грађевинског земљишта оптшине 

Свилајнац. 

Као резултат бројања саобраћаја на путевима Републике Србије IА, IБ и II 

реда од стране ЈП Путеви Србије, на регионалној путној мрежи, добијени су 

следећи резултати за просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС) приказани у 

Табели 28. 

Табела 28. Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС) на путевима који 

пролазе кроз општину Свилајнац и оним значајним који не пролазе 

Државни 
пут 

Деоница Дужина 
2011 

( ПГДС) 
2012 

( ПГДС) 
2013 

( ПГДС) 
2014 

( ПГДС) 

М1 В.Плана-
Марковац 

12 km 17279 17594 18544 19083 

М1 Марковац-
Лапово 

6,4 km 17821 18176 19117 19613 

М4 Марковац-
Свилајнац 

6,5 km 4049 4058 4063 4056 

Р103 Жабари-
Свилајнац 

13,9 km 3123 3136 3352 3393 

Р103 Свилајнац-
Медвеђа 

14,8 km 2286 2174 2095 2090 

Извор: ЈП Путеви Србије, просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС), 

(измењено и допуњено) 

У општини Свилајнац  јавни превоз је организован на нивоу приградског 

јавног превоза. 

Свилајнац остварује и железничке саобраћајне везе са Деспотовцем, а 

преко Јагодине и са ширим окружењем. Железница се користи само за 

машински теретни саобраћај за Ресавицу, утовар угља по налогу. Посматраним 

подручјем пролази железничка пруга Марковац-Ресавица која омогућава 

повезивање посматраног подручја преко основног железничког коридора са 

осталим делом земље. 

Тренутно на подручју општине нема услова за водни саобраћај али се 

просторним планом инфраструктурног коридора оставља пловни коридор уз 
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Велику Мораву као потенцијална веза са најважнијим европским пловним 

системом Дунав – Мајна -  Рајна. 

Проблем у друмском саобраћају је, пре свега, лоше стање путева због 

недовољног и неквалитетног одржавања у претходном периоду. Када је реч о 

железничком саобраћају, проблем је сличан као и на територији целе Србије: 

лоше стање трачница, низак степен електрификације, као и дотрајалост 

транспортних средстава. На неким деоницама пруге Марковац – Ресавица 

ограничење брзине је 30km/h. Исти правац није електрификован што 

онемогућава коришћење савремених транспортних средстава. 

Један од највећих проблема општине Свилајнац је и укрштање друмског и 

железничког саобраћаја у градској зони  који се одвија преко железничког моста 

на Великој Морави. Због таквог начина регулисања саобраћаја на железничко-

друмском мосту стварају се гужве, тј.  друмски саобраћај се зауставља. 

5.2.1.2. Електрпенергетска инфраструктура  

Општина Свилајнац се снабдева електричном енергијом из трафостанице 

ТЕ „Морава“ (која послује у оквиру система ТЕНТ Обреновац) у којој се налази 

трансформатор 110/35 kV снаге 31,5 MVA и резервни трансформатор 110/35 kV 

снaге 20 MVA, који се користи искључиво као резерва у хаваријским режимима.  

 

Све месне заједнице су покривене системом уличне расвете.  Надлежност 

над системом уличне расвете на подручју општине Свилајнац имају месне 

заједнице и локална самоуправа. 

5.2.1.3. Техничка инфраструктура - Гасификација  

На територији општине Свилајнац постоји градска гасоводна мрежа 

средњег притиска (маx. 12 bar-а). Од магистралног гасовода високог притиска 

Велика Плана – Параћин постоји прикључак до главне мерно-регулационе 

станице (ГМРС) Марковац.  Од ГМРС Марковац гасовод средњег притиска (маx. 

12 bar-а) разведен је до мерно регулационе станице МРС Силос, и према 

југоистоку ка Деспотовцу. Дистрибутивна мрежа широке потрошње притиска 4 

bar-а разводи природни гас до појединачних потрошача. Мањи број 

индустријских потрошача прикључен је директно на мрежу средњег притиска. 
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Покривеност гасоводом у градским насељима износи 90%, а већина села нема 

прикључен гасовод, изузев села Дубља које је покривено гасоводом  5%. 

Топлификациони систем се састоји од неколико заједничких котларница за 

више (до три) објеката. 

Општина Свилајнац је међу првих тридесетак општина у Србији потписала 

уговор о гасификацији са Министарством рударства и енергетике Србије и НИС 

"Енергогасом" из Београда, као главним инвеститором у Републици Србији. 

5.2.1.4. Телекпмуникаципна инфраструктура 

Телекомуникациона инфраструктура, на подручју општине Свилајнац, 

којом су обухваћени телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни 

путеви и примарна мрежа у насељима већим делом, и по квалитету, и по 

капацитету није на задовољавајућем нивоу.  

 У мањим насељима, још увек није извршена аутоматизација и 

дигитализација телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви између 

телефонских централа већим делом су остварени оптичким кабловима.  

Од поштанских објеката постоје 12 стално активних, 3 привремено активна 

и 3 неактивна шалтера, што значи да један шалтер опслужује 1693 корисника. 

На територији општине Свилајнац  постоје  3 оператера који имају 

изграђене базне станице мобилне телефоније. 

5.2.1.5. Впдппривредна инфраструктура 

Снабдевање града водом је индивидуално и колективно. Индивидуално 

водоснабдевање у општини Свилајнцу – коришћење воде из приватних копаних 

бунара има дугу традицију и старо је колико и само насеље.  Дубина бунара 

који су у функцији индивидуалног водоснабдевања у Свилајнцу и околини, 

креће се у распону од 6 до 12 m, поред Велике Мораве и Ресаве, до 30 m у 

вишим теренима ван формалног урбаног дела.  

Колективно  водоснабдевање становништва и привреде датира од краја 

60-тих година 20. века. Градски централни водоводни систем заснован је на 

експлоатацији подземне воде из алувиона Ресаве, на локацији „Перкићево“ у 

северном делу насеља (Слика 23). Овај систем почео је са радом 1968. године. 



106 

 

Извориште обухвата 12 бушених бунара лоцираних на површини од  6,25 hа, 

просечне дубине око 15 m, капацитета до 80 l/s.  

 

Слика 23. Извориште Перкићево 

Водоснабдевање подручја општине Свилајнац према тренутном стању 

врши се са неколико система. Насеља у општини Свилајнац се могу поделити у 

три групе (Табела 29): 

 Насеља која се снабдевају водом из извора "Перкићево" формираног за 

потребе града Свилајнца (Свилајнац, Кушиљево, Луковица, Црквенац, 

Грабовац и Дубље), 

 Насеља у којима постоји заједнички систем за водоснабдевање 

(Радошин), 

 Насеља за која је у току изградња система водоснабдевања Војска - 

Роанда одакле ће се снабдевати села Војска, Мачевац, Тропоње, 

Суботица и Роанда. 
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Табела 29. Капацитет изворишта на подручју општине Свилајнац 

Систем Капацитет 
(l/s) 

Месне 
заједнице 

Број 
становника* 

Број 
прикључака** 

Укупно 
прикључака 

по МЗ 

ЕС*** 

Систем 
Свилајнац 

80 Свилајнац 9198 2823 3859 46080 

Луковица 704 204 

Кушиљево 2345 288 

Грабовац 917 109 

Дубље 1095 160 

Црквенац 1157 275 

Систем 
Радошин 

5 Радошин 492 149 149 2880 

Систем 
Војска 

5 Војска 837 69 118 2880 

Мачевац 166 15 

Тропоње 729 29 

Суботица 667 5 

 

За насеља Бобово, Проштинац и Дубница и за насеље Гложане, у којима 

је водоснабдевање решено индивидуално по домаћинствима, у току је израда 

техничке документације за изградњу примарне водоводне мреже (са изворишта 

’’Перкићево’’). 

Подземна вода на изворишту „Перкићево“ захвата се системом пумпи 

укупне инсталисане снаге 117 kW. Захваћена подземна вода се прво 

дезинфикује на самом изворишту гасним хлором па се путем потисног цевовода 

транспортује од изворишта до резервоара „Баћица“, а одатле повратним 

цевоводом,  гравитационо до потрошача у граду. Висинска разлика између 

изворишта „Перкићево“ и резервоара запремине 1424 m3, на Баћици, износи 74 

m (висина дизања воде), а удаљеност изворишта водоснабдевања од 

резервоара је 1800 m. Димензије примарних грана цевовода су ɸ300 mm.  

Прва грана је азбест-цемент и она снабдева Свилајнац, Луковицу, 

Црквенац, Дубље и Грабовац. Друга грана је од PVC материјала са 

регулатором притиска који је уграђен на почетку гране и снабдева Кушиљево. 

Од 1985. године у употреби су искључиво PVC цеви, тако да мрежу тренутно 

чини 25.050 m азбестно-цементних цеви и 161.950 m PVC цеви. 

Годишња производња квалитетне и исправне воде за пиће, на поменутом 

постројењу, за 2012. годину је 1.460.000 m3 , а укупна количина фактурисане 
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воде је 730.078 m3. Претпоставка је да разлика произведене и фактурисане 

количине воде представља губитке воде у количини од 50% који су у овој 

количини карактеристични за шире подручје Балкана. 

Количина од 730.078 m3 представља само ону количину воде која је 

фактурисана потрошачима (530 правних и 6777 физичких лица). Мора се узети 

у обзир и количина воде која се користи за прање улица, заливање зелених 

површина у надлежности КЈП „Морава“ Свилајнац, наводњавање спортских 

терена, јавни WC и јавне чесме, затим вода која се изгуби истицањем приликом 

пуцања цеви као и вода која се утроши на нелегалним прикључцима. 

Из гореневеденог види се да стварни губици не морају бити заиста 50% 

већ могу бити и мањи, а реално се могу смањити на 30% контролом система и 

постављањем мерача протока на примарним гранама цевовода, употребом 

уређаја за активну контролу цурења и заменом водомера код потрошача 

савременијим водомерима више класе. 

Мере заштите изворишта „Перкићево“ спроводе се сходно важећим 

законским прописима, односно, према Правилнику о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник 

РС бр. 92/2008) и Одлуци о одржавању зона санитарне заштите изворишта 

„Перкићево“ („Службени гласник Општине Свилајнац“ бр. 5/2005). 

Непосредна зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“ обухвата 

сâмо извориште, односно, ограђени простор изворишта.  

Ужа зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“ обухвата зону 

површине око 35 ha. Широм зоном заштите овог изворишта, обухваћено је 

подручје насеља Свилајнац (КО Свилајнац и КО Луковица). 

Током 2011. године завршен је пројекат Утврђивање и обележавање зона 

санитарне заштите изворишта „Перкићево“. У склопу овог Пројекта извршено је 

обележавање пресека граница зона санитарне заштите са јавним површинама 

постављањем месинганих белега. 

Упоредо са формирањем и развојем водоводне мреже изграђена је и 

канализациона мрежа. 
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Канализациони систем је пуштен у експлоатацију 1969. године. Укупна 

дужина затворене канализационе мреже износи 112 km. Од тог броја, према 

врсти отпадних вода које одводи постоји: фекални део који износи 108 km и 

атмосферски у дужини од 4 km. Постоје четири препумпне станице, погонске 

снаге 178 КW са капацитетом 100 l/sek. Четврта је централна и од ње се 

потисним цевоводом Ø 300(250) отпадна вода одводи у 2 лагуне где се 

природном аерацијом и таложењем врши пречишћавање воде. Једна од њих је 

стара лагуна, у којој се врши таложење и отицање у Ресаву, док је друга нова и 

у њој се врши само таложење. 

Одвођење санитарних отпадних вода на територији општине Свилајнац 

врши се преко система фекалне канализације (Свилајнац и Луковица) и у 

осталим насељима у обичне или септичке јаме.  У оквиру мреже фекалне 

канализације  постоје четири црпне станице.  

Атмосферске воде се одводе кишном канализацијом и површински отичу 

до најближих реципијената. Кишна канализација постоји само у Свилајнцу и то у 

дужини око 4 km. 

Водотокови који пролазе кроз подручје река Ресава, поток Бук и воденични 

јаз су регулисани. Река Ресава је регулисана на појединим деоницама у 

осталом делу општине. Обале Велике Мораве су једним делом заштићене 

насипом у циљу спречавања плављења насеља, инфраструктуре и обрадивих 

површина. Такође су регулисана ушћа Грабовачког,  Купиновачког и Тропоњског 

потока. 

5.2.2. Непокретна културна добра 

Културно-историјску баштину чини материјално и нематеријално културно 

наслеђе и природна баштина која се налази у њиховом непосредном окружењу. 

Нематеријално и материјално културно наслеђе обухватају различита културна 

добра.  Културна добра представљају ствари и творевине материјалне и 

духовне културе од општег интереса на локалном, националном и глобалном 

нивоу. 

Материјално културно наслеђе, познато и као видљиво наслеђе, 

представља изграђено наслеђе које је употпуњено и другим специфичним 

елементима од непроцењиве вредности за баштину културног наслеђа 
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анализираног подручја. Културно наслеђе подразумева поред осталог и живи 

израз и традицију коју народи у сваком делу света наслеђују од својих предака 

и преносе на наредне генерације. 

На основу Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 

52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон), културна добра, у зависности од 

физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици 

културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и 

знаменита места - непокретна културна добра; уметничко-историјска дела, 

архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига - покретна културна 

добра. 

Непокретна културна добра, у границама Просторног плана општине 

Свилајнац, разврстана су у следеће категорије: 

1.Споменици културе 

2.Археолошка налазишта 

Споменик културе је грађевинско архитектонски објекат од посебног 

културног или историјског значаја, као и његова градитељска целина, објекат 

народног градитељства, други непокретни објекат, део објекта или целине са 

својствима везаним за одређену средину, дело монументалног и декоративног 

сликарства, вајарства, примењене уметности и техничке културе, као и друга 

покретна ствар у њима од посебног културног и историјског значаја. 

Археолошко налазиште је део земљишта или површине под водом, који 

садржи остатке грађевина и других непокретних објеката, гробних и других 

налаза, као и покретне предмете из ранијих историјских доба, од посебног 

културног и историјског значаја. 

У границама просторног плана општине Свилајнац, нису установљене 

следеће врсте културних добара: просторно/културно историјске целине (као 

урбано или рурално насеље или њихови делови, односно простор с више 

непокретних културних добара од посебног културног и историјског значаја) и 

знаменита места (простор везан за догађаје од посебног значаја за историју, 

подручје са израженим елементима природних и радом створених вредности 

као јединствене целине). 
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Културна добра се у зависности од свог значаја, разврставају у следеће 

категорије: културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра 

од изузетног значаја. 

Добра која уживају претходну заштиту, по Закону о културним добрима, 

имају исти третман као и утврђена културна добра. 

5.2.2.1. Преглед градитељскпг наслеђа ппштине Свилајнац 

У наставку је дат преглед градитељског наслеђа општине Свилајнац који 

указује на богату културно-историјско баштину овог подручја. Кратак опис ће се 

дати само за одређена културна добра.  

 Непокретна културна добра од изузетног значаја 

На предметном простору нема непокретних културних добара од изузетног 

значаја.  

 Непокретна културна добра од великог значаја 

 Кућа Стевана Синђелића у Грабовцу – ГРАБОВАЦ 

  Непокретна културна добра 

Миљков манастир у Гложану – ГЛОЖАНЕ 

Црква манастира Златенац – ГЛОЖАНЕ 

Стара црква у Гложану – ГЛОЖАНЕ 

Турски амам у Грабовцу – ГРАБОВАЦ 

Кућа народног хероја Лазе Стојановића у Кушиљеву – КУШИЉЕВО 

 

 Објекти градитељског наслеђа – рурална архитектура (народно  

градитељство) 

 Сеник са шталом Богољуба Томића (у пољу – на улазу у село) – 

ГЛОЖАНЕ 

 Кућа Маринковића – ТРОПОЊЕ 

 Кућа Радисављевића – ТРОПОЊЕ 



112 

 

 Кућа Милета Радовановића – ТРОПОЊЕ 

 Кућа Томе Митровића – ТРОПОЊЕ 

 Амбар Ракић Вићентија – СЕДЛАРЕ 

 Брвнара Љубисава Миленковића – СЕДЛАРЕ 

 Кућа М. Милијевића – СЕДЛАРЕ 

 Митрова воденица – СЕДЛАРЕ 

 Магаза и сеник Добривоја Ђорђевића – МАЧЕВАЦ 

 Кућа Вукосава Илића – МАЧЕВАЦ 

 Кућа Миле Илић – СУБОТИЦА 

 Кућа Момира Илића – СУБОТИЦА 

 Кућа Слађана Радовановића – СУБОТИЦА 

 Кућа Стане Милојковић – ЂУРИНАЦ 

 Кућа Милића Стевановића, банског већника – КУПИНОВАЦ 

 Кућа Милоша Тодоровића – полубрвнара – КУПИНОВАЦ 

 Кућа Станимира Добросављевића – КУПИНОВАЦ 

 Јефтића Воденица – ЛУКОВИЦА 

 Собрашица и сеник на имању Снежане Станић – ЛУКОВИЦА 

Кућа Јефтић Милана – ЛУКОВИЦА 

Земљорадничка потрошачка задруга – ЛУКОВИЦА 

Кућа Момира Андрејића – ПРОШТИНАЦ 

Кућа Мирослава Никодијевића – ПРОШТИНАЦ 

Кућа Петронијевића – ВОЈСКА 

Кућа Коруновића Зорана – ВОЈСКА 

Абаџијска кућа (напуштена) – ВОЈСКА 

Кућа Глигоријевића – ВОЈСКА 
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Кућа Владимира Петровића – ВОЈСКА 

Кућа Љиљане Радовановић – ВОЈСКА 

Кућа Николе Стевановића – РОАНДА 

Кућа Љубе Ђурђевића – РОЋЕВАЦ 

Кућа Маринковића – РОЋЕВАЦ 

Кућа Срђевића – РОЋЕВАЦ 

Кућа Миле Нешић – ДУБЉЕ 

Кућа Цокић Живка – ДУБЉЕ 

Кућа Бабејића – ДУБЉЕ 

Собрашица у спомен комплексу Стевана Синђелића – ГРАБОВАЦ 

Кућа Милована Аксића – ГРАБОВАЦ 

Конак Обрадовић – БОБОВО 

Кућа Наде Стевановић – БОБОВО 

Стари задружни винарски подрум – ЦРКВЕНАЦ 

Кућа учитеља Милосављевић Миливоја – ЦРКВЕНАЦ 

Кућа Милана Танасијевића – БРЕСЈЕ 

Кош и шупа Љубице Радивојевић – БРЕСЈЕ 

Штала са сењаком Пауновић Добривоја – ДУБНИЦА 

Стара мезулана Хаџи-Костића – КУШИЉЕВО 

Стара кућа Катарине Адамовић – КУШИЉЕВО 

 

Објекти градитељског наслеђа – сакрална архитектура 

 Црква св. Николе (нова) – ГЛОЖАНЕ 

 Капела Стевана Синђелића – ГРАБОВАЦ 

 Црква св. Илије – КУШИЉЕВО 
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 Црква св. Петра и Павла – ДУБНИЦА 

 Црква св. Ђорђа – СЕДЛАРЕ 

 Манастир Томић – ВОЈСКА 

 Црква св. Богородице – РАДОШИН 

 Црква Огњене Марије – ТРОПОЊЕ 

 Црква успења Богородице – ЦРКВЕНАЦ 

 

Археолошки локалитети 

 лок. Јеринин град – ВОЈСКА 

 лок. Гложански пут – ВОЈСКА 

 лок. Градиште – РАДОШИН 

 манастир Радошин – РАДОШИН 

 лок. Девојачки споменик на Вршићу - БРЕСЈЕ 

 лок. Дедин гроб у Долини - БРЕСЈЕ 

 лок. Стублине - БРЕСЈЕ 

 лок. Дуњар - БРЕСЈЕ 

 лок. Гај - БРЕСЈЕ 

 лок. Црквина на Хуму – ГЛОЖАНЕ 

 лок. Добршево – ГЛОЖАНЕ 

 Манастир Златенац – ГЛОЖАНЕ 

 Миљков манастир – ГЛОЖАНЕ 

 лок. Велико поље – КУШИЉЕВО 

 лок. Амам – ГРАБОВАЦ 

 лок. Манастирски поток – Манастерине – ЦРКВЕНАЦ 

 лок. Стењарска мала – ЦРКВЕНАЦ 
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 лок. Старо гробље-Старо село – МАЧЕВАЦ 

 лок. Бранковац – СУБОТИЦА 

 лок. Црквиште – РОАНДА 

 лок. Селиште – ЂУРИНАЦ 

 лок. Прелаз – ЂУРИНАЦ 

 лок. Негођина – ТРОПОЊЕ 

 лок. Црквина-Тршевина – ТРОПОЊЕ 

 лок. Црквина-Врбаци – ТРОПОЊЕ 

 лок. Кладенац турски – ТРОПОЊЕ 

 лок. Ћелије – ТРОПОЊЕ 

 лок. Јанково – ВРЛАНЕ 

 лок. Зидине на Хуму – ВРЛАНЕ 

 лок. Старо брдо – СЕДЛАРЕ 

 лок. Орнице-Орашје – КУПИНОВАЦ 

 лок. Чистина пољана – КУПИНОВАЦ 

 лок. Водице – РОЋЕВАЦ 

 лок. Орнице – РОЋЕВАЦ 

 лок. Циглана – ДУБЉЕ 

 лок. Завој – ЛУКОВИЦА 

 лок. Стари виногради – БОБОВО 

 лок. Судовац – БОБОВО 

 лок. Селиште – БОБОВО 

 лок. Трњак – БОБОВО 

 лок. Калуђерац – ДУБНИЦА 

 лок. Стублина – ПРОШТИНАЦ 
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Спомен бисте и спомен обележја  

 Споменик ратницима Првог светског рата (у порти цркве св. Николе) – 

ГЛОЖАНЕ 

 Костурница борцима Првог светског рата (поред цркве св. Николе) – 

ГЛОЖАНЕ 

 Спомен плоча НОБ-е (на Дому културе) – ГЛОЖАНЕ 

 Споменик Првог светског рата и НОБ-е – ГЛОЖАНЕ 

 Спомен плоча донатора А. Карађорћевића (на ОШ. Вук Караџић) – 

ГЛОЖАНЕ 

 Спомен плоча на старој читаоници – КУШИЉЕВО 

 Спомен плоча НОБ-а на Месној заједници – КУШИЉЕВО 

 Споменик у центру села – КУШИЉЕВО 

 Спомен плоча на кући народног хероја Лазе Лазаревића – КУШИЉЕВО 

 Споменик палим ратницима Првог светског рата – ГРАБОВАЦ 

 Спомен плоча на капели Стевана Синђелића – ГРАБОВАЦ 

 Спомен плоча погинулима у Првом светском рату ( на згради ОШ. „Јован 

Јовановић Змај“) – ДУБЉЕ 

 Споменик Дубљанима – ДУБЉЕ 

 Спомен плоча НОБ-е (на Задружном дому) – ДУБЉЕ 

 Спомен чесма – ДУБЉЕ 

 Споменик НОБ-е на Хуму – ДУБЉЕ 

 Споменик НОБ-е – ДУБНИЦА 

 Спомен плоча НОБ-е ( на згради Месне заједнице) – ПРОШТИНАЦ 

 Спомен чесма – БОБОВО 

 Споменик палим борцима од 1912. до 1945.год. – БОБОВО 

 Споменик НОБ-а у Булињаку – БОБОВО 
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 Спомен плоча НОБ-е (на згради школе) – МАЧЕВАЦ 

 Спомен плоча НОБ-е ( на Задружном дому) – СУБОТИЦА 

 Споменик НОБ-е (у центру села) – СУБОТИЦА 

 Спомен биста Милоја Живановића – РОАНДА 

 Спомен плоча боцима Првог светског рата – РОАНДА 

 Спомен плоча НОБ-е – РОАНДА 

 Спомен чесма – ЂУРИНАЦ 

 Споменик палим борцима у Првом светском рату и на ратишту у 

Хрватској – СЕДЛАРЕ 

 Спомен плоча НОБ-е (на згради школе) – КУПИНОВАЦ 

 Споменик НОБ-е (у дворишту школе) – ЛУКОВИЦА 

 Споменик НОБ-a (на уласку у село) – БРЕСЈЕ 

 Споменик на брду из Првог светског рата – БРЕСЈЕ 

 Споменик Стевану Синђелићу – ВОЈСКА 

 Споменик НОБ-a (поред сеоске амбуланте) – ВОЈСКА 

 Крст у дворишту амбуланте из Првог светског рата – ВОЈСКА 

 Кућа Владимира Петронијевића (преко пута споменика НОБ) – ВОЈСКА 

 Спомен плоча НОБ-е и ранијих ратова (на згради некадашњег Дома 

културе) – РАДОШИН 

 Споменик и спомен плоче НОБ-е и ранијих ратова (у центру села) – 

РОЋЕВАЦ 

 Спомен табла на извору Огњене Марије – ТРОПОЊЕ 

 Споменик палим ратницима НОБ-е и ранијих ратова – ТРОПОЊЕ 

 Спомен плоча палим ратницима у Првом светском рату и добротворима 

села Црквенац (налази се на улазу у цркву) – ЦРКВЕНАЦ 

 Споменик Петра Поп Станишића у порти цркве – ЦРКВЕНАЦ 
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 Спомен плоча НОБ-a (на некадашњем задружном дому) – ЦРКВЕНАЦ 

 Спомен биста Димитрија Катића у дворишту школе – ЦРКВЕНАЦ 

 Спомен плоча (на згради Навиповог винског подрума) – ЦРКВЕНАЦ 

Валоризовани објекти градитељског наслеђа и археолошки локалитети 

 Локалитет Орница, Купиновац 

 Бронзанодобско гробље, Луковица 

 Остаци римског насеља, Свилајнац 

 Манастир Томић, Војска 

 „Зидине“, Врлане 

 Црквине, Гложане 

 Нова црква Св. Николе, Гложане 

 Црква Св. Петра и Павла, Дубница 

 „Калуђерац“, Дубница 

 Црква Св. Илије, Кушиљево 

 Црква Св. Богородице, Радошин 

 Црква Св. Николе, Свилајнац 

 Црква Св. Ђорђа, Седларе 

 Црква успења Богородице, Црквенац 

 Стара црква Св. Николе, Гложане 

 „Петлова воденица“, Грабовац 

 Механа, Луковица 

 Кућа брвнара Јаношевић Манојла, Мачевац 

 Кућа чатмара Голуба Богићевића, Тропоње 

 Кућа бондручара Михајла Радисављевића, Тропоње  

 Стара кућа Јанковић Љубомира, Тропоње 
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 Кућа Димитрија Катића, Црквенац 

 Стара кућа Рајне Љубисављевић, Врлане 

 Стара кућа Б. Марковић, Ђуринац 

 Стара кућа Милојковић Стане, Ђуринац 

 Стара кућа Илије Марјановића, Седларе 

 Стара кућа Лепосаве Стаменовић, Дубље 

 Стара кућа Луке Марковића, Војска 

 

5.2.2.2. Цркве и манастири 

Црква Светог Николе  

Свилајначка црква, посвећена Преносу моштију Светог Николе, грађена је 

током 1827. године (Слика 24). Подигнута је залагањем кнеза Милоша 

Обреновића и великим ангажовањем ресавског књаза Милосава Здравковића 

Ресавца. Захваљујући високом политичком положају и угледу који је Ресавац 

уживао код кнеза, на изградњи цркве ангажовани су најпознатији неимари тога 

доба – Јанко Михаиловић и Никола Ђорђевић. Израда првог иконостаса, који је 

премештен у цркву у село Дубница, поверена је Јовану Стеријевићу, познатијем 

као Јања Молер. Овај мајстор сликао је у већини цркава за које се везује име 

Милоша Обреновића, те је стекао углед кнежевог дворског сликара. Данас у 

унутрашњости цркве Светог Николе доминира репрезентативан иконостас који 

је половином осме деценије XIX века израдио Димитрије Посниковић, веома 

тражен и цењен сликар у Србији онога времена. Важан догађај у историји 

свилајначке цркве, која сведочи о њеном месту и значају јесте постављање 

звона, марта 1830. године, неколико месеци пре него што је турска управа 

хатишерифом Србима признала право на слободу вере, чиме је одобрена и 

употреба звона у цркви. 

У порти храма је старо гробље где су сахрањивани угледни Свилајнчани и 

свештеници. Величином и местом, уз јужни зид цркве, доминира надгробни 

споменик кнезу Милосаву Здравковићу Ресавцу, затим гробови Добросава 

Здравковића Ресавца и војводе црноречког Милисава. Иза олтарске апсиде, на 
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месту које је мање угледно, налази се група мањих надгробних споменика. Од 

предмета који се чувају у ризници цркве посебном лепотом истичу се они који 

потичу из деветнаестог века. Драгоценошћу материјала и изванредном 

филигранском обрадом издвајају се путир и крст, које је ресавски кнез даривао 

цркви 1827. године, а од богослужбених књига значајну вредност има и 

Јеванђеље штампано у Москви 1759. године. 

 

 

Слика 24. Црква Светог Николе 

Извор: www.svilajnac.com 

Црква полубрвнара 

У црквеној порти у селу Гложане налазе се најстарија очувана црква 

полубрвнара (Слика 25) у Ресави заједно са новом црквом изграђеном 1937. 

године. Обе су посвећене Светом Николи. Полубрвнара је саграђена 1820. 

године на остацима цркве спаљене у доба Турака.  
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Архитектонска вредност цркве је велика јер припада типу већих цркава ове 

врсте, а неки од њених облика могу се мерити са најуспелијим остварењима 

брвнарског начина градње. Иконостас и иконе датирају из периода градње 

цркве и представљају посебну вредност, а сликао их је мало познати сликар 

Костадин. 

 

Слика 25. Црква полубрвнара 

Извор: www.svilajnac.com 

 

Миљков манастир 

Миљков манастир (Слика 26) се први пут помиње у турском попису као 

манастир Пречисте Ваведење средином 15. века. Раније се звао Буковица, по 

селу које је у близини некада постојало. Данашње име је добио по свом 

добротвору, кнезу Миљку Томићу, који је на темељима старе подигао нову 

цркву.  

Манастир је имао важну улогу у време Првог српског устанка због свог положаја 

у близини скеле на Морави куда је преношено оружје и муниција. Сродство оца 

Миљка са Карађорђем је допринело да манастир заузме значајно место у 

Првом српском устанку јер су се у њему устаници из Ресаве и Шумадије тајно 

састајали. Звоно из Миљкова је вероватно било прво звоно које је зазвонило у 



122 

 

ослобођеној Србији 1830. године. Однето је у Крагујевац, а потом у Раваницу, 

где се и данас налази. На њему постоји натпис: "ливено за владе врховног 

вожда народа српског Георгија Петровича" и било је поклон Миљкову за 

пружену помоћ у организацији Устанка. 

По напуштању Миљкова руски монаси су за собом оставили копију 

чудотворне иконе Богородице Ахтирске, једне од најпознатијих руских икона. 

Свој данашњи изглед са црквом и два конака манастир је добио 1856. године. 

Црква је сазидана од камена са тлоцртом у облику тролиста, а изнутра 

осликана живим бојама највећим делом руком монаха Наума (Андрића) 

1967/1968. године. Живопис обухвата копије најлепших средњевековних 

фресака. 

 

 

Слика 26. Миљков манастир 

Манастир Златенац 

На месту од давнина познатом као „црквине“, на самој обали Велике 

Мораве, налази се манастир Златенац (Слика 27) за чије се постојање зна из 

списа из 16. века. 

Саграђен је за време владавине деспота Стефана Лазаревића у српско-

моравском стилу. Претпоставља се да је порушен непосредно после Велике 



123 

 

сеобе Срба 1690. године под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем и други 

пут по гушењу Првог српског устанка. Изнова је обновљен подизањем 

грађевине на темељима старе цркве. Проглашењем за самостални 

општежитељни манастир 1980. године, у Златенцу почиње успон монашког 

живота и напредак. 

Захваљујући живописном пејзажу у коме је смештен, као и уређеном 

прилазу литици са обале Мораве коју краси манастирска воденица, Златенац је 

веома посећен, нарочито на празник Светих Врачева Козме и Дамјана, којима је 

и посвећен.  

 

Слика 27. Манастир Златенац 

Манастир Томић 

Манастир Томић (Слика 28)  је најјужнији манастир на територији општине 

Свилајнац. Налази се у селу Војска, на обронцима Багрданске клисуре, десној 

обали Велике Мораве. Постојање овог манастира је забележено по први пут 

крајем 14. и почетком 15. века. Неки делови старе цркве су сачувани и на њима 
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подигнута нова једнобродна грађевина. Унутрашњост цркве је скромна, још 

увек без живописа. Посвећен је Св. апостолу Томи. 

Манастир живи захваљујући доброчинитељима из Војске који се окупљају 

сваке године о Трновој Петки. 

Поред свега наведеног битно је поменути и спомен-кућу Лазе Стојановића 

у Кушиљеву, кућу Димитрија Катића коју треба обновити, Криву и Праву 

чаршију, итд. 

 

Слика 28. Манастир Томић 

5.2.2.3. Сппменици културе 

Споменик Мари Ресавкињи 

Споменик Мари Ресавкињи  (Слика 29) подигнут је 1926. године у част 

палим ратницима вароши Свилајнца у борбама 1912-1918. године. Свилајнац је 

27. октобра те године имао ретко виђену свечаност. Споменик је подигнут 

добровољним прилозима, а откривен је на дан када је Свилајнац 1915. године 

пао у руке непријатељу, а истог дана је 1918. године ослобођен од 
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непријатеља. На мермерном постаменту урезана су имена око 400 погинулих 

ратника Свилајнца са сликама, а при дну имена чланова Одбора  за подизање 

споменика. Статуа девојке у народној ношњи стоји на самом врху. У десној руци 

држи високо подигнуту пламен-буктињу, а у левој ловоров венац, симболе 

победе и напретка. Споменик и трг су име добили по легенди о девојци - 

ратнику. Споменик је дело вајара Ивана Зајца, а за статуу је позирала Зора 

Милосављевић - Биџић.   

 

Слика 29. Споменик Мари Ресавкињи  

Извор: www.svilajnac.com 

Споменик Стевану Синђелићу 

У спомен храбрости и одважности Стевана Синђелића - ресавског војводе 

и јунака Првог српског устанка 1991. године подигнут је споменик (Слика 30). 

Рад је академског вајара из Београда Михаила Пауновића и рађен је у бронзи. 

Покрет статуе је веома препознатљив и представља одлучујући тренутак битке 

на Чегру када је Синђелић пуцао у буре барута при чему је погинуло много и 

српских и турских ратника. Само непосредно окружење споменика симболично 

представља шанац у коме се тај пресудан моменат одиграо. 
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Слика 30. Споменик Стевану Синђелићу 

Извор: www.svilajnac.com 

5.2.2.4. Археплпшки лпкалитети 

Јеринин град  

Прва археолошка ископавања у општини Свилајнац обављена су у јесен 

2012. године у оквиру пројекта Археолошко наслеђе Свилајнца. На 

вишеслојном локалитету Јеринин град (Слика 31) у селу Војска, отварањем три 

сонде откривени су остаци бедема утврђења и добијени подаци о 

стратиграфији налазишта. Подаци добијени првим ископавањима потврђују да 

се на овом стратешки важном месту током векова налазила утврда која је 

штитила комуникацију долином Велике Мораве. Покретни налази говоре о 

постојању насеља од периода старијег гвозденог доба, преко антике/рано 

византијског периода до средњег века. Упркос изузетном географском положају, 

захваљујући коме је, према досадашњим сазнањима, територија данашње 

општине Свилајнац била у континуитету насељена током протеклих 6–7000 
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година, ово подручје никада није било предмет археолошких истраживања. 

Предмети материјалне културе, откривани приликом земљаних радова, 

повремено би налазили пут до музеја у Србији, на првом месту Завичајног 

музеја у Јагодини, и добијали значајно место међу експонатима сталне 

поставке.  

Последњих деценија учестала појава неовлашћених, „дивљих“ ископавања 

резултирала је жалосном сликом угрожености неких од најзначајнијих 

локалитета са ове територије. На мети пљачкаша у овој области најчешће се 

налази управо локалитет Јеринин град у селу Војска. Јеринин град у атару села 

Војска, вишеслојно насеље из праисторије, антике и средњег века, смештено је 

на узвишењу Чукара – Градац  (кота 248 m), на улазу у Багрдански теснац, на 

месту са којег се контролишу кретања долином Велике Мораве. Локалитет 

помиње још Станоје Мијатовић у својој студији о Ресави, наводећи: „У Чукари 

или Грацу је развалина, која је нека да била град; ту је боравила војска, која је 

мотрила на кретање непријатеља моравском долином. Ту се данас налазе 

стари новци и друге старине“ (Мијатовић, 1930:195).  

У фондовима Завичајног музеја чувају се бројни површински налази са 

овог локалитета, прикупљени током рекогносцирања или поклоном налазача. 

Са Јерининог града потичу бројни примерци античког и византијског новца, 

делови коњске опреме, оружја, као и изузетан налаз оловног печата из 11. века 

(Maksimovic und Krsmanovic, 2008).  

 

Слика 31. Бедеми утврђења Јеринин град  
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Честа прекопавања овог локалитета допринела су урушавању готово свих  

видљивих  архитектонских остатака. Поступак заштите покренут је 2009. године, 

када су екипе Завода за заштиту споменика културе из Крагујевца и Завичајног 

музеја у Јагодини обавиле систематска рекогносцирања територије Општине 

Свилајнац (Додић, 2013).  

Као резултат заједничког пројекта Завичајног музеја Јагодина и Центра за 

културу Свилајнац, почетком 2011. године, реализована је изложба Археолошко 

наслеђе Свилајнца, као илустративни извештај дотадашњих сазнања о 

археологији тог краја и представљен је план будућих истраживања у овој 

општини. 
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6. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 

 

Економска валоризација простора подразумева вредновање, тј. 

квалитативну и квантитативну процену природних и антропогених вредности 

простора, односно природног и створеног капитала.  

Полазећи од изложеног схватања о територијалном капиталу одређеног 

региона као предуслову за конкурентску предност, отварају се могућности 

валоризовања појединачног региона с тог становишта. Идентитет региона 

(географски, културни, економски) представља основ за јачање привлачности и 

конкурентности, односно основ за успешнији развој.  

Конкурентна привреда у специфичном просторном окружењу треба да 

омогући већи привредни раст и повећани стандард становништва. У том 

смислу, јачање надлежности и одговорности за квалитетнији и ефикаснији 

просторни развој јединица локалне самоуправе и регионалних целина, уз 

систематску подршку државе, треба да омогући да у жестокој конкуренцији 

успевају они који повећавају продуктивност, смањују  трошкове, јачају 

институције и инвестирају у образовање.23  

Не постоји готово ни једна економска делатност која на неки начин није 

везана за природни простор и која се у њему не одражава. Економска 

димензија простора заснива се на његовом сагледавању као ресурса појединих 

привредних сектора: пољопривреда, шумарство, индустрија, туризам и друге 

делатности.  

Природни ресурси одређене средине су један од главних фактора 

привредног развоја . Са становишта еколошке економије, природни капитал 

треба посматрати као основу за производњу који је барем подједнако важан као 

и капитал који стварају људи (Harris, 2009).  

                                                           
23

 Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020. године (Службени гласник РС, 

број 88/10) 
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Географске, климатске и хидрографске карактеристике као и педолошке, 

представљају веома позитиван фактор развоја Свилајнца и непосредног 

окружења у континенталним климатским условима.  

Свилајнац је лоциран „на месту где ресавска долина сраста с моравском“, 

и представља главно гравитационо жариште у целокупној Ресави (Стаменковић 

и Миличић, 1996).  

6.1. Привредне делатности као економски показатељи развоја  

Економска реалност једне општине може се измерити на више начина и 

путем више економских показатеља. Један од најчешће примењиваних 

економских индикатора је бруто домаћи производ по глави становника (GDP per 

capita). У Републици Србији се од 2005. годиине, ради лакшег израчунавања и 

упоредивости,  користи други индикатор, тзв. економски агрегат. 

Економски агрегат се израчунава из производа укупног броја запослених у 

општини  Свилајнац и просечне бруто зараде по једном запосленом (Табела 

30).  

Табела 30. Економски агрегат  

 Економски агрегат Просечна зарада 

Укупно 

(ЕУР) 

Индекс у 

односу на 

претходну 

годину 

На крају 

године 

(ЕУР) 

Ниво у 

односу на 

Републику 

Србију 

2009 1,580,997,7 71 373.67 81,16 

2010 1,468,638,2 92 378.32 84,11 

2011 1,663,355,2 114 449.07 89,11 

2012 1,788,484,2 107 453.93 89,88 

Извор: Републички завод за статистику (2012)  

Он је збирни показатељ јер даје заједничку вредност приказану у еврима 

која представља резултат економске активности општине Свилајнац. Међутим, 

главни недостатак овог индикатора је што се заснива на просечним 

вредностима (бруто зарада запослених), па је и мање прецизан од бруто 

домаћег производа по глави становника, који представља укупну продукцију 
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роба и услуга по глави становника остварену на нивоу општине, без обзира на 

власништво. 

Према подацима Републичког завода за статистику, просечне зараде 

запослених без пореза и доприноса, у периоду од  2010. до 2014. године, 

приказане су у Табели 31.  

Табела 31. Просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом   

  2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Свилајнац 28709 33894 37141 38702 38059 

Извор: Републички завод за статистику (2015)  

Спољно трговинска размена са иностранством обавља се највише са 

земљама Европске Уније. Према подацима Регионалне привредне коморе 

Крагујевац за  2012. годину, укупан износ  увоза свих робних група на 

територији општине износи 31.635.913 долара, а извоза је 25.675.107 долара  

Општина  Свилајнац спада у III групу развијених општина Републике 

Србије, што представља степен развијености од 60% до 80% од републичког 

просека. Од педесетих година прошлог века до данас, привредни развој 

општине заснивао се на индустријској производњи базираној на текстилној, 

дрвопрерађивачкој индустрији, металној индустрији и трговини. Поменути 

сектори заузимали су највеће учешће у броју запослених и економском 

агрегату, генерисаном на територији општине Свилајнац. Изазови и промене 

тржишних трендова у последњих 20 година довели су до девастирања, а у 

неким случајевима до пропадања, некада великих привредних субјеката.  

Најзначајнији привредни потенцијали општине Свилајнац огледају се у 

примарној пољопривредној производњи и у прерађивачкој индустрији, затим у 

производњи намештаја и индустрији прераде метала. 

Последњих година, све већу заступљеност у креираном националном 

дохотку општине бележи и делатност грађевинарства чиме привредна 

структура добија на преко потребној диверзификацији. 

Општина Свилајнац има за циљ даље јачање и развој малих и средњих 

предузећа, као основних ћелија савремене привреде. Из евиденције 

Регионалне привредне коморе Крагујевац види се да је укупан број предузећа 



132 

 

265 (мала предузећа - 260, средња предузећа - 5), иако су потенцијали и 

капацитети општине Свилајнац много већи. Према облику организовања 

доминирају: предузетници  661, друштва ограничене одговорности 265, 

акционарска и ортачка друштва 10 (Табела 32). 

Табела 32.  Јединице разврставања према правној форми и сектору 
делатности 

Извор: Републички авод за статистику (март, 2013) 

У складу са општим трендом раста приватне својине, као резултат 

спровођења процеса приватизације, али и подстицања развоја сектора малих и 

средњих предузећа и ширења предузетничких активности, Општину Свилајнац 

карактерише доминација приватног сектора у локалној привредној структури 

(Табела 33). 

Табела 33. Преглед предузећа по својини 

Друштвена Приватна Задружна Државна Мешовита Укупно 

0 258 5 2 0 265 

Извор: Регионална привредна комора Крагујевац, (2013) 

Разврставање предузећа по секторима делатности приказано је у Табели 

34. 

Табела 34. Преглед броја предузећа по секторима делатности 

Сектор делатности Број 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда 7 

Прерађивачка индустрија 49 

Трговина на вел. и мало,оправка мот.возила 136 

Саобраћај, складиштење и везе 13 

Рибарство 1 

Вађење руда и камена 3 

Производња електричне енергије, гаса … 4 

Грађевинарство 15 

Образовање 4 

Здравствени и социјални рад 3 

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 7 

Некретнине,изнајмљ.и послов.активности  19 

Хотели и ресторани 4 

Извор: Регионална прибредна комора Крагујевац (2012)  

ДОО АД ОД Предузетници Остало 

265 4 6 661 114 
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Учешће прерађивачке индустрије је варирало уважавајући већи степен 

обраде производа, а самим тим и већу вредност производње коју прерађивачка 

индустрија креира. Број предузећа која се баве прерађивачком индустријом је 

49. 

Данас, на територији општине Свилајнац, поред свих реалних проблема, 

постоји велики број успешних предузећа која послују по савременим условима 

тржишне привреде и упошљавају значајан број радника. Преглед најзначајнијих 

предузећа по оствареном приходу у 2011. години приказан је у Табели 35.  

Табела 35.  Преглед најзначајнијих МСП  

Назив Делатност 

„Џони ком“ д.о.о Велепродаја и малопродаја опреме за централно 
грејање 

„АС Здравковић“ 
д.о.о. 

Бензинска станица 

„Југометал“ Предузеће за промет пољопривредне механизације и 
резервних делова 

“Фили”д.о.о 
Свилајнац 

Трговинско предузеће 

„Бреза“ Производња намештаја 

“Маринко” д.о.о. 
Свилајнац 

Грађевински радови 

„Неша комерц“ Производња цевастих радијатора и држача за 
радијаторе 

Panasonic (Јапан) Производња електронских компоненти 

Coeleman Прерада,конз. воћа и поврћа 

Фармер Производња готове хране за узгој животиња 

Porr (Аустрија)  Производња бетонских прагова  

Извор: Регионална привредна комора Крагујевац (2012) 

Општина Свилајнац има за циљ привлачење нових инвеститора и 

отварање нових радних места.  Кроз формирање индустријских зона, 

инвеститорима се нуди комплетно инфраструктурно опремљено земљиште уз 

минималну накнаду.  

Стране директне инвестиције (СДИ) представљају један од основних 

модела кретања капитала у свету, помоћу којег компаније размештају своје 

производне процесе широм света, како би под што повољнијим условима 

дошле до потребних сировина, радне снаге и енергије са једне стране и 
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најпрофитабилнијег искоришћења технологије и исустава које поседују у 

пословању са друге стране. 

Највећа директна страна инвестиција у општину Свилајнац од 7.000.000 

евра долази из Јапана. Фирма Panasonic из Јапана, бави се производњом 

енергетски ефикасних електронских компоненти за расветна тела. Аустријска 

фабрика Porr, купила је некадашњу фабрику ВИС, и отворила фабрику за 

производњу бетонских железничких прагова. Производни капацитет фабрике је 

200.000 прагова годишње. Швајцарско-Холандска фирма Coeleman, бави се 

прерадом воћа и поврћа, а поврће, углавном корнишоне које овде производи на 

сопственом поседу а и у корпорацији са домаћим пољопривредницима пласира 

како на домаће тако и на европско тржиште. Вредност ове инвестиције је око 

милион евра. Green Only,  израелско- швајцарска фирма која се бави 

производњом зачинског биља (нана, коријандер, мирођија, естрагон и рукола), 

технологију гајења свежег зачинског биља из Израела, пренела је у Србију, у 

Свилајнац. Вредност инвестиције је око 850.000 евра (Табела 36). 

Табела 36. Листа СДИ у општини Свилајнац (у еурима) 

Компанија Држава Сектор Врста 
инвестиције 

Износ 
инвестиције 

Panasonic Јапан Производња 
ел. компоненти 

Гринфилд 7.000.000 

Green Only  Израел/Швајцарска Пољопривреда Гринфилд 850.000 

Tri-stan 
fresh 

produce 

Швајцарска Пољопривреда Гринфилд 1,500,000 

Coeleman Швајцарска/Холандија Пољопривреда Гринфилд 1.000.000 

Porr Аустрија Производња 
бетонских 
прагова 

Браунфилд 6.000.000 

Извор: Канцеларија за локални економски развој Свилајнац, 2012 

Влада  Републике Србије усвојила је Стратегију развоја слободних зона у 

Републици Србији за период од 2011. до 2016. године. То је први стратешки 

развојни документ из области развоја слободних зона. Намењена је остварењу 

одрживог развоја који ће обезбедити конкурентност  и боље економске 

резултате привреде, директне ( стране и домаће) инвестиције, подизање 

животног стандарда становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и 

других услова који подстичу привредни развој Републике  Србије. 
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Подручје Слободне зоне Свилајнац састоји се од две засебне целине које 

ће представљати и развој зоне у две фазе. Прва фаза је оснивање слободне 

зоне на локацији Велико поље, док ће друга фаза реализације бити на 

локацији – Нова зона привређивања. 

Велико поље представља комплетно инфраструктурно опремљену 

локацију која је у границама Генералног плана Свилајнац 2020 и комплетно је 

обрађена у Плану генералне регулације са елементима детаљне регулације за 

зону привређивања „Велико Поље“ у Свилајнцу и укључена је у План генералне 

регулације насељеног места Свилајнац 2025.24 

Локација Слободне зоне Свилајнац може се оценити као изузетно 

погодна са аспекта међународних транспортних праваца, као и због изузетно 

квалитетног грађевинског земљишта, сачуваног и планираног за овакве намене. 

Локација се налази непосредно уз магистрални друмски правац Свилајнац - 

Пожаревац и у близини аутопута и међународне железничке пруге на Пан- 

европском коридору 10. 

Саставни делови будуће Слободне зоне на овој локацији су (Слика 32): 

 Индустријски парк 

 простор за производне објекте (постојеће и новопројектоване) 

 потенцијални простор за greenfield инвестиције, 

 Логистички центар 

 Складишта (отворена и затворена) 

 Паркинг 

 Управна зграда (Предузеће за управљање слободном зоном и Царинска 

испостава за послове корисника Слободне зоне Свилајнац) 

 Пословни објекти (корисници, шпедиције, агенти, банке, осигуравајуће 

компаније, лабораторије итд.) 

                                                           
24

 Југословенски институт за урбанизам и становање ЈУГИНУС (2013): План генералне 

регулације за насеље Свилајнац 2025.  
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 Услужне и пратеће службе (снабдевање електричном енергијом, водом, ПТТ, 

угоститељске услуге, здравствене, обезбеђење, одржавање, итд.) 

 

Слика 32. План намене површине Слободне зоне Свилајнац  

локације Велико поље25 

Општина Свилајнац, на основу својих стратешких докумената и 

иницијатива покренутих у протеклих пар година, намерава да развија 

савремени индустријски парк на локацији Слободне зоне Свилајнац, у Великом 

Пољу, која ће имати укупну површину преко 40 ha, и тако оствари концепт 

инкубатора привредног развоја читавог региона. Локација има потенцијала за 

проширење од око 50 ha на земљишту у државном власништву непосредно уз 

локацију Велико Поље. 

Имајући у виду да општина Свилајнац нема великих могућности за 

сопствене инвестиције, то се развојна улога усмерава првенствено на 

обезбеђивање неопходних земљишних, комунално-инфраструктурних и других 

локалних услова. Стварањем услова за активирање зоне, Свилајнац разрешава 

неке од својих најкрупнијих привредно-структурних и инфраструктурно-

                                                           
25

 Општински форум Свилајнац (2013): Стратегија одрживог развоја општине Свилајнац 

2013-2018, Социо-економска анализа општине Свилајнац 
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комуналних проблема. То постиже стварањем привредног амбијента потпуно 

спремног да пружи најбоље и међународно конкурентне услове за пословање. 

На тај начин, Слободна зона Свилајнац представља једини уређени простор 

који је у овом тренутку могуће понудити заинтересованим страним 

инвеститорима, у овом подручју. 

Основни циљ Слободне зоне Свилајнац је да служи као средство за 

привлачење инвестиција у служби локалног и регионалног развоја; да 

омогућава отварање нових радних места; концентрише услуге и потребе на 

једном месту кроз логистички центар; омогући уштеде у пословању 

корисницима зоне и предузећу за управљање зоном (царине, таксе, порези, 

стимулативне мере економске политике) и усмерава међународну трговину кроз 

контролисане канале. 

„Зелена економија“ је за општину Свилајнац шанса за одрживи развој, 

повећање инвестиција и отварање нових радних места. У том циљу општина 

Свилајнац ради на изради бројних пројеката у области заштите животне 

средине.  

У новој индустријској зони, један део је издвојен за изградњу еко-

индустријске зоне. У тој зони, у току је изградња рециклажног дворишта – 

сакупљачке станице за комунални отпад и поједине врсте опасног отпада. У 

сакупљачкој станици ће се комунални отпад разврставати на секундарне 

сировине, а поједине врсте отпада као што су гуме, електронски отпад, отпад 

од електричних и електронских производа, флуоресцентне цеви, амбалажа од 

опасних материја, боја и лакова и отпадних уља, укључујући и уља из 

прехрамбене индустрије, акумулатори и истрошене батерије ће се достављати 

фирмама које су регистроване за преузимање ове врсте отпада ради 

рециклаже или трајног одлагања отпада.  

На територији општине Свилајнац систем сакупљања отпада је 100% 

реализован, а у току је успостављање комплетног система за управљање 

отпадом по стандардима ЕУ (сакупљање, транспорт, складиштење, третман, 

одлагање) са великим потенцијалом за улагање и остварење профита. Пројекат 

одвајања отпада на месту настанка ПЕТ амбалаже је успешно реализован, 

следећа фаза је одвојено сакупљање отпадног стакла, а касније и остале 
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сировине из отпада. Поред изградње сакупљачке станице, планира се пројекат 

који ће обухватити прераду отпадног уља. 

Општина Свилајнац подржава коришћење енергије добијене из 

обновљивих  извора, као што су енергија ветра, соларна енергија, енергија из 

био-гаса, те се у складу са тим планира изградња ветрењача, соларне 

електране и постројења за био-гас.  

Brownfield локација - Фабрика „Беко“ - налази се у центру Свилајнца на 

земљишту површине  2976 м2 . Површина објекта је 2480 м2, комплетно 

опремљен, производна хала површине 1980 м2, са свим помоћно-техничким 

просторијама. Инфраструктурно опремљена струјом, водом, канализацијом и 

гасом. Општина Свилајнац располаже школованим кадром конфекцијског смера 

са дугогодишњим радним искуством у текстилној индустрији. 

У индустријској зони Свилајнац (на обе локације – Велико Поље и Нова 

зона привређивања) постоји могућност обављањa следећих делатности и 

пословних активности: 

1. Производња пољопривредних производа, производња фолијарних 
ђубрива и оплемењивача земљишта 

2. Прерада поврћа, воћа, млека и меса 

3. Производња прехрамбених производа – хране и пића 

4. Производња аутокомпоненти 

5. Производња електронских компоненти 

6. Производња електричних машина и апарата 

7. Производња соларних панела 

8. Компјутерске и сродне активности 

9. Рециклажни центар 

10. Истраживање и развој 

 

6.1.1. Просторни развој пољопривреде  

Земљиште претежно има високу економску и социјалну вредност и 

представља најважнију имовину и главну инвестицију за онога ко га поседује, 

како у развијеним, тако и у неразвијеним економијама (De Soto, 2000), те је и 
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кључни елемент територијалног капитала. Стога, свако друштво у целини треба 

да тежи побољшању формалног статуса такве имовине. 

Општина Свилајнац има изузетно повољне природне и климатске услове 

за развој пољопривредне производње. Око 42% територије општине чини 

плодно земљиште, а 56% средње плодно земљиште, што се по педолошким 

карактеристика сврстава поменуту општину у групу са надпросечним 

погодностима за дугорочни развој по сваком основу. 

Од укупно 326 km2, колика је површина општине Свилајнац, 

пољопривредно земљиште заузима 75,7% од укупне површине или 247 km2 

Удео пољопривредне производње, упркос повољним агроеколошким 

околностима варира у формираном националном дохотку општине, пре свега 

као последица депопулације сеоских подручја, застареле технологије производ-

ње, уситњених поседа који не обезбеђују профитабилан узгој култура и недо-

вољно добре организованости локалних пољопривредних произвођача за 

наступ на тржишту. 

Пољопривреда у протеклом периоду, у условима тешке економске 

ситуације, нестабилности тржишта, диспаритета цена пољопривредних 

производа на тржишту, претрпела је и трпи огромне губитке. Поред свих 

тешкоћа и проблема, пољопривредни произвођачи, локална самоуправа и 

државни органи теже унапређењу пољопривреде како на глобалном нивоу, тако 

и на нивоу региона и општина. 

Основу развоја пољопривредне производње, поред приватног сектора, 

представљају Земљорадничка задруга „Свилајнац“ Свилајнац, Земљорадничка 

задруга „Ратар“ Седларе, Земљорадничка задруга „Кушиљево“ и фабрика 

замрзнутог воћа и поврћа „Хладњача – Воћар“ Свилајнац и „Tri Stan Fresh 

Produce“ пословно производни објекат за производњу и прераду поврћа и воћа 

из Холандије. Производња ратарских, повртарских биљака, воћа и поврћа и у 

сточарству организована је преко земљорадничких задруга на знатном 

пространству у општинама Поморавског округа и неким деловима Шумадије. 

Она се остварује путем производне сарадње са приватним пољопривредним 

произвођачима, којима се обезбеђује високоприносни семенски и садни 
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материјал, репроматеријал, товни материјал и омогућава пласман производа 

на тржиште.  

У погледу традиције постоје добри предуслови за следеће облике 

производње: сточарство (производња млека, овчарство, свињарство и 

живинарство), производњa шљиве, грожђа, ратарских култура (кукуруз, 

пшеница, луцерка и детелина). Међутим, традиција није довољан услов за 

успешну производњу, чак је у појединим облицима производње 

контрапродуктивна. Највеће искуство постоји у производњи млека и млечних 

производа (сир), производњи грожђа, пшенице, кукуруза и крмних усева 

(луцерке и црвене детелине). Недостатак искуства је највидљивији у подручју 

спремања и производње сточне хране (силажа и сенажа), у читавој воћарској 

производњи, изградњи објеката за смештај стоке, пластеничкој и стакленичкој 

производњи поврћа и сл. 

Релативно здрава животна средина је веома погодна за интегралну и 

еколошку здраву производњу хране, посебно у брдским деловима општине, где 

је степен загађености земљишта, воде и ваздуха минималан. Ако се има у виду 

да органска производња у свету има растући тренд, а интегрална производња 

је преовладавајућа, првенствено за воћарство и виноградарство, онда је јасно 

да ови услови представљају  значајну компаративну предност. 

Постојећи пашњаци представљају просторе богате травом доброг 

квалитета, која представља веома јефтину храну за испашу крава и оваца. 

Заступљеност ратарства и повртарства као сектора пољопривредне 

производње на подручју општине Свилајнац је прилична. Повртарске културе 

се великим делом производе на отвореном простору углавном ради 

задовољења властитих потреба и продаје на пијацама. Приноси су јако ниски и 

нестабилни. Године 2010. укупне површине под поврћем (отворен и затворен 

простор) износиле су 883 ha. За разлику од производње на отвореном простору, 

производња поврћа у заштићеном простору (пластеницима) има све већи 

успон, како у броју произвођача, тако и у укупним површинама. Приноси који се 

остварују су релативно добри код произвођача који примењују одговарајућу 

агротехнику. С обзиром на величину потенцијалног тржишта, производња има 

добру перспективу.  
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Ниво ратарске производње је релативно низак с обзиром на чињеницу да 

се остварују ниски приноси готово свих ратарских култура (Табела 37). С 

обзиром да општина Свилајнац припада сушнијим подручјима, пољопривредни 

произвођачи би требало да више производе пшеницу, која добрим делом 

избегава сушне услове. 

 

Слика 33. Пољопривредне површине 

По површинама које се засејавају (Слика 33.), производња кукуруза 

заузима прво место. Тренутно, кукуруз се махом сеје коришћењем хибрида 

ФАО групе зрења 600 и 700. Увођењем хибрида ФАО групе 400 и 500 у 

производњу, створили би се нешто бољи услови за његову производњу у 

сушним условима, који владају на нашем подручју. Готово све површине под 

кукурузом се користе за производњу  зрна, док се само мали проценат ових 

површина (до 10 %) користе за спремање силаже.  
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Ниво примене агротехничких мера је низак, што је један од узрока нижих 

приноса (општински просек 5 t/ha), а уз то и актуелни проблеми које проузрокују 

све чешће суше и друге елементарне непогоде.  

Производња кабасте сточне хране је присутна на читавом подручју 

општине. Углавном се сеју луцерка и детелина, знатно мање жути звездан, врло 

мало сточни грашак и грахорица са овсом или пшеницом и тритикалеом као 

потпорним усевом. Приноси који се остварују су релативно ниски, због скромног 

нивоа агротехнике који се примењује, као и због начина спремања (Табела 38).  

Производња кромпира је релативно скромна и углавном намењена 

задовољењу властитих потреба. Само мали број произвођача производи нешто 

значајније количине. Приноси су ниски и не прелазе 14 t/ha. 

Табела 37. Просечан и укупан принос пшенице и кукуруза на територији 

општине 

 

Пшеница Кукуруз 

Укупан принос (t) 
Просечан 

принос (kg) 
Укупан принос (t) 

Просечан 

принос (kg) 

Укупно 

Привр. 

друштва 

и 

задруге 

Приватно 

Привр. 

друштва 

и 

задруге 

Приват. Укупно 

Привр. 

друштва 

и 

задруге 

Приват. 

Привр. 

друштва 

и 

задруге 

Приват. 

2000 5996 248 5748 3542 2816 15045 9 14946 1375 1657 

2001 8182 270 7912 3750 3641 41276 485 40791 4709 4704 

2002 7843 312 7531 3949 3412 48643 419 48224 4365 5576 

2003 5448 237 5211 3338 2855 28921 338 28583 2914 3268 

2004 9642 344 9298 4526 4120 43284 507 42777 4694 5151 

2007 6597 163 6434 3395 3298 18531 118 18413 2.458 2262 

2008 8383 212 8171 4000 4000 24850 220 24630 4000 2938 

2009 7466 100 7366 3703 3590 33625 234 33391 5571 4063 

2012 8310 - 8310 - 3000 39788 - 39788 - 3100 

Извор: Републички завод за статистику (2012) 
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Табела 38. Просечан и укупан принос крмних усева 

ПРИНОС 

Луцерка Детелина Ливаде Пашњаци 

Укупно 

(t) 
kg/ha 

Укупно 

(t) 
kg/ha 

Укупно 

(t) 
kg/ha 

Укупно 

(t) 
kg/ha 

2000 9855 3108 7146 2140 404 1104 368 541 

2001 20838 6280 16772 4740 779 1987 533 782 

2002 18248 5852 17367 5363 567 1512 535 811 

2003 15929 5057 10705 3227 420 1200 258 358 

2004 19485 6634 16471 5022 849 1865 753 1166 

2007 11495 4201 10526 3427 511 1245 796 1018 

2008 12290 4357 9519 3183 709 1637 733 863 

2009 17361 6232 13890 4843 821 2683 1075 1238 

2012 13422 3116 7066 2500 356 1341 408 619 

Извор: Републички завод за статистику (2012) 

Приближавање и улазак у ЕУ неминовно захтева да се пољопривредни 

произвођачи  у Србији преструктурирају у интегрални начин производње, јер ће 

постојати ригорозна контрола пољопривредних производа како у погледу 

резидуа и врсте пестицида пре уласка у трговинске ланце и прераду. 

У ЕУ, поред увођења органске производње, највише место заузима 

интегрална биљна производња. Ова производња садржи све елементе 

конвенционалних система биљне производње, али хемијске мере заштите се 

препоручују кад су исцрпљене друге мере у борби против биљних болести, 

штеточина и корова, чиме се смањује употреба пестицида и за 50 %. Осим 

агротехничких мера у систему интегралног ратарења изузетно су значајне и 

биолошке мере борбе, извештајно - прогнозна служба, интегрална заштита 

биља и др. 

Када је реч о органској производњи у пољопривреди, општина Свилајнац 

је кренула у правцу увођења стандарда у овој области. Основан је и Еколошки 

пољопривредни факултет- EDUCONS  који припрема високообразоване 

стручњаке оспособљене да управљају процесима производње здравствено 

безбедне хране, промовишу и унапређују органску производњу и доприносе 
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ревитализацији села и руралних подручја. Циљ је увођење европских 

стандарда (GLOBAL GAP, HACCP, и др.) у воћарству и остале видове 

пољопривредне производње и прераде хране на подручју општине Свилајнац. 

Тренутно стање по питању воћарске и виноградарске производње није 

задовољавајуће, јер су површине под воћарским културама од 1.416,00 ha 

релативно мале, узимајући у обзир потенцијале. На пропланцима и сунчаним 

падинама поред Ресаве и десне обале Велике Мораве виногради су постојали 

још у средњем веку. 

Укупна површина од  686,00 ha под виновом лозом је веома мала, јер 

постоје потенцијалне могућности за много веће површине, које би могле да 

буду засађене овом врстом. Акценат треба дати на беле сорте винове лозе 

(Бургундац бели, Бургундац сиви, Ризлинг италијански, Ризлинг рајнски, 

Совињон, Шардоне, Бела тамњаника, Мускат отонел, Семијон, Кевединка и 

Неопланта), као и црне сорте (Бургундац црни, Франковка, Гаме црни, Каберне 

совињон, Мерло, Жупски бојадисер и Црна тамњаника). Циљ је да се увећају 

површине под виноградима и обнове стари виногради на подручју општине 

Свилајнац, са повећањем производње по јединици површине и чокоту (Табела 

39). 

У оквиру виноградарских рејона Србије постоји Шумадијско-

великоморавски рејон, који се дели на четири виноградарска подрејона: 

Млавски, Јагодински, Београдски и Опленачки. У Млавском виноградарском 

подрејону постоје следећа виногорја: Браничевско, Ореовачко и Ресавско. 

Ресавско виногорје се налази у сливу реке Ресаве. 
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Табела 39. Принос и укупан принос по чокоту и број чокота 

 

Грожђе 

Број чокота у 

000 

Укупно 

(t) 
kg/чокоту 

1998 4336 1132 0,3 

2000 4157 2547 0,6 

2001 3597 2711 0,8 

0,8 
2002 4018 3155 0,8 

2003 4022 4366 1 

2004 4007 3751 1 

2007 3241 3951 1,2 

2008 3197 1655 0,5 

2009 3269 3619 1,11 

2012 3450 6900 2,0 

 

Воћарска производња представља један од најпрофитабилнијих видова 

пољопривредне производње и један од реалних видова економске 

ревитализације руралних подручја. Да би се то постигло потребна је потпуна 

промена досадашњег понашања и приступа овој производњи, која се може 

окарактерисати као изразито екстензивна и производња за личне потребе уз 

минимална улагања. Углавном је застарела, непродуктивна, неекономична и 

као таква нема никакву шансу на тржишту у наступајућим интеграционим 

процесима који следе ка ЕУ. 

Основне карактеристике  воћарске производње  су да је она: 

 традиционална око 95 % (по систему засади и остави), 

 непримењивање нових сазнања и технологија, нарочито у 

подизању засада, 

 неинтересантан, слабо продуктиван  тренутно актуелни 

сортимент, који има јако ниску цену на тржишту,  

 ниски приноси са малим приходом,  

 неквалитетан садни материјал,  

 присуство болести и штеточина, 

 мали обим производње,  
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 уска палета производа, 

 непостојање капацитета за прераду и нарочито складиштење 

(хладњаче)…  

Поред  наведених лоших карактеристика које прате воћарску производњу у 

општини Свилајнац, постоје позитивни фактори пре свега: повољни 

агроклиматски услови, посебно у брдском делу општине,  радна снага, 

постојање тржишта (нпр. могућност извоза јагоде на инострано тржиште, 

продаја воћа на кванташима и великим маркетима), профитабилност 

производње. 

Укупан број родних стабала трешње износи 13.770, вишње 11.905, кајсије 

4.040, јабуке 59.345, крушке 27.375, дуње 3.505, шљиве 272.175, брескве 8.835 

и ораха 10.365, што је свакако мали број воћних стабала. На тржишту Србије је 

дефицитарна производња нарочито крушке, дуње, затим језграстог воћа - 

првенствено ораха и лешника. Такође, површине под јагодичастим воћем су 

занемарљиве, тако да производња треба да се развија и у том правцу. 

Нарочито треба обратити пажњу на узгој јагоде, која је својевремено реонирана 

на подручју општине Свилајнац. Јагода и купина се налазе на површини од 12 

односно 5 ha, док је малина заступљена на свега 6 ha. Нарочито је 

профитабилна производња јагоде на фолији (банковима) и у заштићеном 

простору. Трешња је такође високопрофитабилна, а нарочито се препоручује 

јер се профит остварује половином године, што није случај код већине осталих 

воћних врсти. 

Поред биљне производње, сточарство је по рангу најзначајнији фактор за 

стабилизацију пољопривредне производње на подручју општине Свилајнац.  

Према последњем званичном попису стоке на подручју општине 

Свилајнац, за поједине врсте домаћих животиња, укупан број износи 285.772. 

Број домаћих животиња по врсти дат је табеларно (Табела 40).  
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Табела 40.  Број домаћих животиња по врсти 

 

 

 

 

 

 

Извор: Републички завод за статистику (2012) 

На подручју општине Свилајнац постоје капацитети који омогућавају 

реални развој сточарства у наредном периоду. Сточарство од свих грана 

пољопривреде има најдужу традицију. Та традиција делује двојако. Њено 

афирмативно дејство се огледа у раширености производње, јер већина 

становништва живи искључиво од сточарства или им је то додатна делатност.  

6.2. Туристички потенцијали општине Свилајнац као фактор 

економске валоризације простора  

Природни ресурси, створене вредности (културна баштина), њихова 

атрактивност, квалитет и начин валоризације потенцијала су кључни фактори 

за развој туризма, туристичких дестинација, специфичних производа и садржаја 

туристичке понуде. 

Туризам као привредна делатност има, поред економске, здравствене, 

социјалне, рекреативне и веома наглашену просторну димензију у свом развоју, 

условљену просторним размештајем природних и створених вредности 

конкретног простора. 

Најзначајнији допринос туризма огледа се у томе што се само кроз развој 

ове делатности могу валоризовати одређена својства појединих природних 

елемената, појава и простора, те на тај начин може се ставити у функцију 

задовољења одговарајућих потреба (Јовановић, 2017). 

Према опширној класификацији Светске туристичке организације (WTO) 

најважнији елементи туристичког потенцијала су: 

Ред. број Врста домаћих животиња Број 

1. Говеда 4643 

2. Свиње 16932 

3. Овце 7495 

4. Живина 256597 

5. Коњи 105 

 Укупно 285772 
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 Природни потенцијал 

 Енергетски потенцијал 

 Људски потенцијал 

 Институционални аспекти 

 Социјални аспекти 

 Саобраћајне мреже и инфраструктуре 

 Финансијски и економски потенцијал.  

Након извршене инвентаризације туристичких ресурса, може се 

приступити туристичкој валоризацији простора, која има за циљ вредновање, 

односно квалитативну и квантитативну процену туристичког потенцијала 

(простора и објеката и појава у њему), одређене дестинације са аспекта оцене 

могућности за туристичко привређивање.  

Две основне категорије значајне у туристичкој валоризацији су: 

атрактивност (корисност и реткост) и вредност. Туристичка вредност је 

релативна величина, која зависи од времена, простора, развијености и 

карактеристика туристичке тражње, али и од субјективне процене аутора. 

Субјективност валоризације може да доведе до неадекватне валоризације 

туризма у простору који се вреднује (Мојић, 2016). 

Међу најважније критеријуме туристичке валоризације могу се навести:  

географски положај, степен атрактивности туристичких мотива, развијеност 

саобраћајне инфраструктуре, степен развијености туристичких капацитета, 

ниво опремљености туристичких локалитета и центара, обим оствареног 

промета, културно-историјско наслеђе итд.. 

У условима када је туристичко тржиште засићено разноразним 

садржајима, културна добра постају једна од атрактивних туристичких 

дестинација и важан агенс  туризма. Туристичка понуда општине Свилајанац, 

захваљујући великом броју локалитета  културно историјског наслеђа, је 

изузетно богата и разнолика. Квалитет просторног развоја Републике Србије ће 

морати да рачуна са културним наслеђем као значајним ресурсом за развој 
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појединих активности као што је туризам али и за унапређење идентитета преко 

којега ће јачати и конкурентност појединих општина или региона26. 

SWOT анализа туристичких потенцијала општине Свилајнац (Табела 41) 

показује које су то снаге, слабости, могућности и опасности за развој туризма. 

Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно понашање 

предузећа у туризму које ће обезбедити максимално коришћење снага и шанси 

предузећа с једне, и минимизирање претњи и слабости са друге стране. Она 

омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и потреба потрошача и 

могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске предности и 

остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, еколошких и 

других циљева (Обиђановић, 2013).  

Табела 41. SWOT анализа туристичких потенцијала општине Свилајнац 

Снаге Слабости 

Повољан географскo-саобраћајни положај 
(6 километара од Коридора X)  

Недовољно искоришћени туристички 
ресурси  

Велики потенцијал у природним 
ресурсима (разноврсни геоморфолошки, 
хидролoшки ресурси, разноврсност флоре 
и фауне)  

Непостојање организованог наступа на 
тржишту  

Добро очувана животна средина као основ 
развоја туризма  

Лоша саобраћајна инфраструктура 
(густина и квалитет локалне путне мреже)  

Атрактивни антропогени туристички 
ресурси (историјски и споменици културе)  

Непостојање пратеће туристичке 
инфраструктуре  

Етнографско наслeђе и архитектура  Лоши смештајни капацитети  

Културне манифестације  Лоша комунална опремљеност објеката 
изван града  

Повољни услови за развој транзитног и 
сеоског туризма  

Слаби хигијенски услови  

 
Слаба улагања у туристичку привреду  

 
Недовољна примена савремених 
технологија  

 
Неедукативност становништва и 
туристичких радника  

                                                           
26

 Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020: Република Србија, 

Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка агенција за просторно 

планирање, 2009.  
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Непостојање адекватне туристичке 
сигнализације  

Могућности Опасности 

Стратешко - привредни значај за развој 
туризма у региону и Србији  

Слаба заинтересованост града за развој 
туризма  

Све већа окренутост људи здравом 
животу и природи  

Непостојање подршке републичких органа 
власти у виду значајнијих улагања у 
туризам  

Завршетак изградње Коридора X  Низак животни стандард већине 
становништва  

Пораст дохотка и животног стандарда 
становништва у перспективи  

Неповољни демографски фактори  

Регионална и међународна сарадња- већи 
прилив страних гостију  
 

Развој туристичке понуде и промене 
менталитета  
 

Тражња за другим специфичним 
видовима туризма 

Слабо развијени предузетнички дух  
 

Сарадња са околним и другим општинама  Промене у градској власти, због 
континуитета започетих пројеката  

Приватизација као носилац туристичке 
понуде и улазак свежег капитала  

 

Донације и спонзорства  
 

 

Туризам општине Свилајнац гравитира у домену транзитног туризма, 

иако има добре природне и културно-историјске потенцијале за развој скоро 

свих видова туризма. Природне лепоте речних токова, разноврсност флоре и 

фауне, пружају добре услове за развој рекреационог, ловног и риболовног 

туризма. Планина Бељаница која се налази у близини Свилајнца пружа 

могућности за бројне спортске активности (mountain biking, nordic walking, 

пешачење, спортски лов, спортски риболов и трчање).  

Повољни климатски услови, а посебно ветар, представљају значајне 

климатске елементе код туристичке валоризације простора.  

Богато културно историјско наслеђе овога краја, изузетно је привлачно за  

културологе и представља потенцијал на мапи културног итинерера Србије. 

Екскурзиони туризам везан је за све локалитете (Природњачки центар 

Свилајнац, кућу Стевана Синђелића, манастире, подрум Црквенац и градско 

језгро), верски (манастири и цркве), културни (Природњачки центар Свилајнац, 

кућа Стевана Синђелића и манастири, градско језгро, манифестација 
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Синђелићеви дани),спортски (спортски кампови и припреме спортиста), 

транзитни (Природњачки центар Свилајнац, градско језгро, кућа Стевана 

Синђелића), ловни (ловно подручје „Ресава“, ресторан Стрелац са отвореним 

стрелиштем) и риболовни (обале Ресаве и Велике Мораве), тематски туризам 

(ракија туре – подрум Црквенац). 

У оквиру „Градског језгра“ у Свилајнцу се могу посетити објекти од 

културно-историјског значаја који имају туристичку атрактивност: црква Светог 

Николе, зграда Гимназије и зграда некадашње Машинске школе, зграда 

Ресавске библиотеке, Центра за културу, део Криве чаршије, споменици 

Стевану Синђелићу и Мари Ресавкињи, кућа у Устаничкој улици. 

У Табели 42 представљени су значајни туристички локалитети на 

територији општине Свилајнац, стање инфраструктуре, намена и степен 

њихове искоришћености.  

Табела 42. Значајни туристички локалитети 

Локација Стање 

инфраструктуре 

Намена Искоришћеност 

Кућа Стевана 

Синђелића 

Врло добро Споменик културе од 

великог значаја – 

екскурзиони и 

културни туризам 

скромна 

Манастир Миљково Добро 

 (фреске угрожене 

влагом) 

Споменик културе – 

верски, културни и 

екскурзиони туризам 

скромна 

Манастир 

Добрешево 

Осредње 

(макадамски пут) 

Верска, екскурзиони 

као део групе 

манастира 

скромна 

Манастир Златенац Врло добро Верска, екскурзиона скромна 

Манастир Радошин Врло добро Верска, екскурзиона скромна 

Манастир Томић Осредње 

(макадамски пут) 

Верска, екскурзиона скромна 

Црква полу-брвнара Осредње 

(потребна 

реконструкција) 

Споменик културе – 

верски, екскурзиони и 

културни туризам 

скромна 

Подрум Црквенац Врло добро Тематски туризам скромна 

Градско језгро Врло добро Културни и 

екскурзиони туризам 

скромна 

Извор:Спортско туристички центар Свилајнац, 2013.године 
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Подрум Црквенац (у селу Црквенац) – део је данашњег предузећа „Навип“ 

а.д. Земун. Настао је крајем 19. века као Земљорадничко-кредитна задруга 

1897. године. Некада је био значајан подрум вина на нивоу целе Србије, а 

данас се у њему приозводи шљивовица врхунског квалитета за домаће и 

светско тржиште. Ракије из Црквенца присутне су на тржиштима Америке, 

Аустралије и Европске Уније. Годишњи приход од извоза достизао је чак и до 

милион долара. Као подсетник на некадашњу традицију гајења винове лозе и 

произдодњу вина у овом крају, у оквиру подрума постоји мали музеј 

виноградарства са сталном изложбеном поставком. Дан Светог Трифуна 

заштитник виноградара, још увек се свечано обележава дегустацијом и 

оцењивањем вина. Тада се проглашава и виноградар године, а бирају се и 

најбоља вина по категоријама. 

Осим овог, идентификована су још два археолошка локалитета који 

представљају потенцијално занимљиве туристичке локације:  Турски амам у 

селу Грабовац и већ поменут локалитет "Јеринин град" у селу Војска. 

Остаци турског амама налазе се у атару села Грабовац, у близини пута 

Свилајнац-Деспотовац, на месту званог „Бања“. Завод за заштиту споменика је 

1967.године проценио да амам спада у ред најзначајнијих и најређих споменика 

исламске уметности у Србији. Грађевина је тада била у рушевинама, 

прекривена земљом и шутом и обрасла у растиње. Њен тачан облик, 

димензије, начин обраде фасада и кровно решење за сада се не могу тачно 

утврдити, али према очуваним деловима види се да је то била репрезентативна 

грађевина из доба пуног процвата исламске архитектуре. После тог догађаја 

нема интересовања за ову локацију, па је амам у још лошијем стању, потонуо је 

цео метар испод нивоа околних њива. Према стилским одликама и аналогијама 

амам је вероватно саграђен у другој половини 16. века. Потребно је спровести 

археолошка ископавања како би се утврдило постојеће стање и планирале 

касније мере. 

Зграда Ресавске библиотеке и Зграда Гимназије су одлукама Владе 

Републике Србије од 17. јула 2001. године (Службени гласник РС бр. 46/2001) 

заштићене као споменици културе.  
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Зграда Ресавске библиотеке (Слика 34) је подигнута око 1903. године као 

породична кућа свилајначког трговца и политичара Димитрија Мите Исаковића, 

оснивача првог новчаног завода у Ресави, Ресавске штедионице. Од 1986. 

године у објекту се налази Ресавска библиотека, за чије потребе је његова 

унутрашњост прилагођена. Зграда представља типичан пример градске 

архитектуре са почетка овог века, са упрошћеним класицистичким елементима 

на фасади. Као стециште ранијег привредног, а сада културног живота, објекат 

је својим изгледом, постојаношћу и са својим бројни садржајима деловао у 

локалним оквирима као подстицај за формирање вишег културног нивоа 

Свилајнца. 

 

 

Слика 34. Зграда Ресавске библиотеке, јул 2018. године 

Зграда Гимназије (Слика 35) је саграђена између 1875. и 1877. године за 

потребе основне школе, а 1877. године уступљена је новооснованој 

гимназијској реалци. Зграда је 1935. године истим архитектонским елементима 

дограђена, према црквеној порти, за дужину учионице. Фасада према улици се 

одликује поједностављеним класицистичким елементима, карактеристичним за 

јавне објекте тога времена. 
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Слика 35. Зграда Гимназије, јул 2018. године  

Почетком рада Природњачког центра у Свилајнцу (Слика 36), као и са 

могућношћу повезивања ове атрактивне локације са другим већ постојећим из 

понуде, слика туристичке понуде општине Свилајнац се значајно побољшава.  

Природњачки центар је по свом концепту иновативан, јер у себи садржи и 

научно-образовни и изложбено-комерцијални део.  

Научно-образовни део је место окупљања научника и младих 

истраживача. Научни део центра је усмерен на међусобну комуникацију и 

размену идеја и искуства научника разних дисциплина и покретање нових 

истраживања у разним областима. Све природне науке су у њему заступљене, 

а обрађују се актуелне теме везане за геологију, палеонтологију, климатологију, 

екологију, биологију, хемију, физику и друге. У њему наука није сама по себи 

циљ, већ ће постигнути резултати имати своју практичну примену. 

Мултидисциплинарност омогућава деловање у више праваца из којих се очекују 

бројна открића која би била од значаја за целу Србију. Образовни део је 

усмерен на подизање нивоа знања младих научника-истраживача, као и на 

унапређење и развој њихове креативности. Центар организује програме у виду 

летњих кампова који ће давати подршку њиховом развоју идеја и проналажењу 

решења актуелних проблема. Стратегија науке наводи проблем старог кадра и 

потребе за младим и иновативним људима. Програми Природњачког центра 

омогућавају стварање новог научно-истраживачког подмлатка. Научно-
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образовни аспект Природњачког центра није ограничен искључиво на 

територију Србије, већ омогућава и размену кадрова и проток идеја са светом.  

Природњачки центар Свилајнац поседује и забавни део – Дино парк. 

Забавни парк смештен је на отвореном, у наставку зграде Природњачког 

центра. Највећи део парка заузима јединствена поставка диносауруса у 

њиховим живим облицима и аутентичном окружењу. Парк има око 30 

различитих врста диносауруса, од којих је највећа реплика диплодокуса висока 

11, а дугачка 20 метара. Кроз парк се креће кружном путањом у чијем је 

централном делу вулкан висине око 10 м. Око вулкана је пространа зелена 

површина са изграђеним минијатурним језером. Посетиоци ће имати могућност 

да уђу у "унутрашњост" вулкана у коме ће им бити дочарана магматска 

активност земље кроз различите интерактивне садржаје и радионице. 

Природњачки центар има сарадњу на нивоу партнерства са Рударско 

геолошким факултетом у Београду, као и са Природњачким музејем у Београду. 

У плану је успостављање сарадње са већим бројем релевантних институција у 

земљи и иностранству       

 

Слика 36. Природњачки центар Свилајнац, јул 2018. године 

Оснивањем туристичке организације општине Свилајнац одвајањем 

туристичког дела од спортско – туристичког центра, омогућила би се 

адекватнија промоција туризма, боље координирање активности и сарадња 
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између свих субјеката у туризму, подстицање реализације програма изградње 

туристичке инфраструктуре и уређења простора, као и доношење годишњег 

програма и плана промотивних активности што би допринело максимизацији 

ефеката улагања у туризам. Заменом застареле и повећањем укупног броја 

туристичке сигнализације омогућило би се лакше сналажење туриста, а такође 

би се извршило усклађивање сигнализације са стандардима у погледу облика и 

боје знакова.  

 Чест проблем мањих градова у Србији јесте недостатак сувенира са 

обележјима тог града, што важи и за Свилајнац. Добар мотив за израду 

сувенира који би представљали одраз традиције, културне, историјске и 

материјалне баштине града Свилајнац могу бити споменици Мари Ресавкињи и 

Стевану Синђелићу. Природњачки центар Свилајнац би могао да употпуни 

своју туристичку понуду израдом сувенира, чиме би се додатно допринело 

промоцији општине Свилајнац, подизању препознатљивости њене туристичке 

понуде и на крају, повратно, повећању туристичке посете и прихода од туризма.  

Неопходно је континуирано улагање у едукацију кадрова из области 

туризма и угоститељства, као и у промоцију туристичке понуде општине 

Свилајнац у земљи и иностранству. Туризам је динамична грана привреде, те 

да би се пружила квалитетна услуга туристима, као и да би се они сачували и 

привукли нови, непрестано се мора побољшавати начин пословања и квалитет 

услуге. Такође, морају се пратити и све новине везане за информационе 

технологије и системе.. Први помаци у изради пропагандног материјала, који 

промовише  јединствену туристичку понуду општине, су начињени али је то 

процес који се мора наставити уз посебну пажњу на обезбеђивање 

пропагандног материјала на енглеском језику и другим страним језицима.  

У оквиру туристичке понуде Србије, манифестациони туризам представља 

врсту туризма која може да допринесе повећању обима туристичке потражње, 

посебно према природним и антропогеним вредностима туристичког места или 

региона. Да би манифестација била што успешнији туристички производ, 

потребно је да има следеће карактеристике: атрактивност и специфичност, 

садржај, ранг, традиционалност, квалитет организовања и квантитет 

посетилаца, локација организовања и повезаност са природним и антропогеним 
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туристичким вредностима који чине дестинацију, као и време и трајање 

манифестације (Бјељац, 2010).  

На територији општине Свилајнац постоји велик број традиционалних 

догађаја, локалних манифестација, фестивала, славља, сајмова, такмичења у 

лову, спорту, припремању разних јела и слично (Табела 43).  Од локалних 

манифестација треба споменути Ресавски пољопривредни сајам,  који сваке 

године привуче велики број пословних људи, излагача, посетилаца и 

званичника државног и општинских руководстава. И манифестација 

Синђелићеви дани представља историјски и културно значајан догађај у Србији. 

Табела 43. Преглед манифестација 

Назив 

манифестације 

Локација Опис Година 

оснивања 

Међународни 

ресавски сајам 

пољопривреде 

Пољопривредно-

ветеринарска 

школа 

„Свилајнац“ 

Сајам обухвата изложбу и 

такмичење сименталских 

говеда, изложбу пољопривреде 

механизације и произвођача и 

дистрибутера сточне хране, 

произвођача средстава за 

заштиту биља, произвођача 

хумане хране и изложбу пчела и 

пчелињих производа. Изложбе 

увек прате и излагачи из 

области производње украсног 

биља и домаће радиности. 

1895.године 

Синђелићеви 

дани 

Кућа Стевана 

Синђелића, село 

Војска, Центар 

за културу, 

црквена порта, 

градско језгро 

Манифестација се одржава у 

помен палим борцима првог 

српског устанка, садржи све 

видове културног стваралаштва 

Почетак 

деведесетих 

година 20.века 

Беле покладе Градско језгро, 

Улица Светог 

Саве и Трг 

Стевана 

Синђелића 

Манифестација тежи 

обнављању и очувању Белих 

поклада као дела традиције где 

се људи окупљају око покладне 

ватре, маскирају уз обавезну 

покладну поворку. 

Покладе 

постоје 

деценијама 

уназад али су 

статус 

манифестације 

уз званично 

организовање 

добиле 2009. 

године 
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Баскет 

фестивал 

Пољопривредно-

ветеринарска 

школа и 

Спортска хала у 

Свилајнцу 

Такмичење домаћих и страних 

тимова, мушких и женских у 

баскету 

2000. година 

Црквеначка 

палета 

Подрум НАВИП 

Црквенац, МЗ 

Црквенац 

Традиционална ликовна 

колонија у Црквенцу. 

Почетак 

деведесетих 

година 20.века 

Спортско-

културно лето 

Трг Маре 

Ресавкиње, 

Стевана 

Синђелића, 

Центар за 

културу, градски 

базени, пич 

терен 

Летња забава и разонода уз 

музичке концерте, представе за 

децу и одрасле, спортска 

такмичења (мали фудбал, 

надвлачење конопца), 

такмичење ДЈ-ева, цртање 

графита за најмлађе, и друго 

2010. године 

Ресавски 

котлић 

Обала Велике 

Мораве код 

моста 

Такмичење у припремању 

рибље чорбе 

1994. година 

Скобаљијада Обала Ресаве у 

Свилајнцу 

Такмичење у лову на скобаља  

 

 

Гулашијада у 

Дубљу 

Село Дубље, 

центар села 

Такмичење у припремању 

гулаша од свињског и јунећег 

меса, традиционалне спортске 

дисциплине, фолклор 

 

2012. година 

 

Мото скуп Простор испред 

силоса између 

Свилајнца и 

Црквенца 

Окупљање љубитеља мотора, 

концерти, такмичење учесника у 

алтернативним спортским 

дисциплинама 

 

2011. година 

Извор:Спортско туристички центар Свилајанц, 2013. године 
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Утврђена је потреба за повећањем броја манифестација не територији 

општине Свилајнац, као и за привлачењем туриста ван територија наше 

општине, како би манифестације прерасле локални оквир. 

Као могућности за даље побољшање туристичке понуде града Свилајнца 

идентификоване су следеће могућности :  

1.  Прилагођавање брда Баћица туристичкој намени.  

Брдо Баћица локалном становништву служи као место за излете, одмор и 

рекреацију. Оно што недостаје јесу сређеније стазе које би се масовније 

користиле за рекреацију и забаву. Тражња за активним одмором постоји, али је 

понуда у Србији веома ограничена тако да формирање овакве понуде свакако 

може донети добит. Такође, брдо се може искористити и за још један вид 

туризма чија је експанзија у току а то је екотуризам.  

2.  Изградња излетишта на реци Велика Морава и санација 

бициклистичке стазе која од града води до излетишта.   

Изградњом излетишта на обали Велике Мораве Свилајнац би постао 

дестинација повољна за излетнички туризам. У непосредној близини ресторана 

Моравска ноћ постоји простор на коме се сваке године одржава веома посећена 

манифестација „Ресавски котлић“. Адаптацијом овог простора (постављањем 

столова и клупа, као и осветљења) и додавањем садржаја за децу, овај простор 

би се наметнуо као место са свакодневну шетњу и одмор. 

3. Шеталиште поред реке Ресаве.  

Шеталишта поред река представљају изузетно атрактиван део сваког 

града, како за домаће становништво тако и за туристе. Изградњом шеталишта 

би се побољшао изглед града и његова атрактивност за туристе, те поправили 

услови за рекреацију грађана.  

Сеоски туризам није велика развојна шанса општине Свилајнац, али је то 

могућност која не би смела да се искључи. Потребно је спровести истраживање 

о интересовању сеоских домаћинстава за развој туризма, након чега би се 

спровела обука, студијска посета некој од општина са развијеним сеоским 

туризмом и на крају оспособљавање изабраних сеоских домаћинстава за 

пружање услуга сеоског туризма.  
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У Свилајнцу се налази и неколико угоститељских објеката (хотела, мотела, 

ресторана са и без преноћишта). У Табели 44 представљени су неки од 

најбољих угоститељских објеката у Свилајнцу.  

Табела 44. Списак угоститељских објеката на територији општине Свилајнац 

Назив 
угоститељског 

објекта 
Категорија Понуда Капацитети 

Број 
соба 

Број 
кревета 

Топољар Мотел Ресторан, 
посластичарница, три 

ресторанске сале, 
пословна сала и банкет 

сала 

600 места 31 70 

Гранд хотел 
„Друмска 
лепотица“ 

 Хотел располаже својом 
националном кухињом; 
банкет сала капацитета 
100 места и ресторан 
сала капацитета 400 

места. У саставу хотела 
је базен који је тренутно 

у реконструкцији, 
тениски терен, бензинска 

пумпа и продавница. 

500 места 7 7 фран. 
лежајев

а 

Гранд Ресторан са 
преноћиштем 

Ексклузивни ресторан 
националне кухиње и 
вегетаријанских јела. 

Састоји се од ресторана 
са терасом и додатне 

сале. 

700 места 7 14 

Стрелац Ресторан са 
преноћиштем и 

стрељачки 
клуб 

Ресторан са ловачким 
специјалитетима и 
јелима националне 
кухиње. Ресторан 

садржи и стрељачки 

клуб где се нуде и услуге 
у пбуци и рукпваоу 
ватреним пружјем, 
ппправка и заштита 
пружја,упуцаваоем 

механичких и пптичких 
нишана на стрелишту. 

Објекат такпђе пбухвата и 
лпвачки пплигпн, трап и 
скит ппкретне и статичне 

мете. 
 

145 места 4 9 

Сан Маркп Ресторан са 
преноћиштем и 

пицерија 

Прелеп ентеријер.  
Разни специјалитети са 

роштиља, јагњетина 
испод сача, кувана јела, 

70 места  5 10 
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пице. 

Моравска ноћ Национална 
кућа 

Национална кућа 
ексклузивног ентеријера 

са специјалитетима 
српске кухиње. 

Састоји се од 3 целине: 
ресторана, банкет сале и 

летње баште.  

350 места    

Друмски рај  Ресторан са 
преноћиштем 

Ексклузивни ресторан 
националне кухиње . 

Ресторан располаже са 
120 места, мала сала са 

30 места, сала за 
прославе 200 места и 
летња башта са 100 

места. У склопу 
комплекса постоји 

смештај са собама за 
дневни одмор и 

преноћиште. 

450 места   37 

Извор:Спортско туристички центар Свилајнац, 2013.године 

Тренутно стање указује на недостатак квалитетних смештајних капацитета, 

посебно уколико се урачуна планирана посета Природњачком центру. 

Екскурзије и туристи који долазе у општину Свилајнац ће бити само транзитни 

туристи са максималним задржавањем од једног дана уместо да овде проведу 

неколико што би општини донело  значајно веће приходе. 
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7. ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 

Природне карактеристике подручја, створене вредности и услови су 

основни елементи за еколошко вредновање простора. Еколошка валоризација 

простора у границама Просторног Плана општине Свилајнац, дата је на основу 

релевантних података о простору, могућих ограничења, компаративних 

предности, евидентираних извора загађивања, потенцијално угрожених и 

осетљивих медијума животне средине, локација, објеката и зона (еколошко – 

просторне основе) и процењеног капацитета животне средине.  

Валоризација простора са аспекта природних карактеристика и створених 

услова издваја целине са различитим еколошким капацитетом: 

A. Еколошка целина „Свилајнац“ 

Б.     Еколошка целина „Морава-Ресава“, са две подцелине: 

1. Еколошка подцелина «Север» 

2. Еколошка подцелина «Југ». 

Животна средина на подручју општине Свилајнац је измењена. Основни 

узроци измене животне средине су: 

 интензивнија урбанизација 

 различити видови загађивања животне средине. 

Еколошке целине се одликују специфичним еколошким потенцијалом. 

A. Еколошка целина „Свилајнац“ заузима подручје ГП Свилајнац. 

Представља окосницу општинског подручја, са највећим степеном 

урбанизације, привређивања, концентрацијом становништва и мрежом 

инфраструктуре. Ова зона се карактерише ослабљеним еколошким 

потенцијалом због урбаних притисака и представља једну од конфликтних 

тачака на подручју општине. С обзиром да се ради о грађевинској зони 

животна средина је измењена. То је целина са угроженим еколошким 

капацитетом, што се огледа кроз појаву аерозагађења (саобраћај, зоне 

привређивања, ТЕ Морава), затим појаву комуналног отпада и отпадних 

вода, што се посредно одражава на загађење земљишта и воде.  
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Одрживи развој зоне је могућ применом савремених стандардизованих 

технологија у свим облицима привређивања, инфрастуктурним 

опремањем, поштовањем позитивне законске регулативе и директива ЕУ. 

Одрживо коришћење и уређење ове целине захтева примену како би се 

избегли неповољни утицаји на животну средину.  

Мере и услови за реализацију еколошке целине „Свилајнац“: 

 избор технологија, производа и услуга у новим радним комплексима, 

засновати на најбоље расположивим техникама, 

 реализација нових радних комплекса према условима и капацитету 

животне средине зоне еколошким вредновањем, 

 за постојеће техничко-технолошке јединице у оквиру радних комплекса, 

које својим технолошким процесом или објектом угрожавају животну 

средину извршити вредновање потенцијално штетних утицаја и 

утврдити начин за унапређење стања превенцијом, минимизацијом, 

ремедијацијом, компензацијом и пренаменом, 

 изградња система за предтретмане свих специфичних отпадних  вода 

које се могу јавити код појединачних Пројеката, објеката и могућих-

дозвољених технологија, на самој локацији, 

 процена могућих утицаја на капацитет и квалитет животне средине при 

реализацији планираних Пројеката према важећој Законској регулативи, 

у зонама становања у овој целини подићи степен озелењавања кроз 

услове за уређење простора,  

 обавезни дрвореди према извору загађења, 

 обавезно партерно уређење унутар радних комплекса и озелењавање 

слободних површина, које подразумева формирање визуелне заштитне 

баријере према изворима аерозагађења, буке, непријатних мириса, 

 обале реке Ресаве, као линије просторног ширења центра, морају 

максимално сачувати елементе природног форланда и амбијента, уз 

препоруку претходне еколошке и урбанистичке анализе. 
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Б.  Еколошка целина „Морава – Ресава“ заузима сав преостали део 

подручја плана и одликује се разноликом морфологијом терена, при чему 

се надморска висина повећава идући од севера ка југу, а густина 

насељености опада. Зона поседује добар еколошки потенцијал, али су 

евидентни загађујући утицаји из грађевинског подручја. Основни проблем 

је слаба комунална опремљеност и присуство великог броја дивљих 

депонија. У оквиру ове целине заступљене су пољопривредне и шумске 

површине. Издвајају се две подцелине:  

1. Еколошка подцелина «Север» заузима подручје северно од 

Магистарлног пута М-4. Подцелину карактерише река Ресава, 

плодно пољопривредно земљиште, систем сеоских центара и 

грађевинско подручје. У оквиру ове подцелине су Регионални пут 

Р-3 и железничка пруга.  

2. Еколошка подцелина «Југ» простире се јужно од Магистралног 

пута М-4. Зона је врло слична претходној, осим што је овде 

присутна већа концентрација шумских екосистема у складу са 

нешто вишим надморским висинама. Већи еколошки потенцијал је 

изражен и због мањег утицаја грађевинског подручја. 

Услови за уређење ове целине са аспекта еколошке валоризације су: 

  извршити валоризацију постојећег зеленила, потребну рекултивацију, 

ревитализацију, преобликовање и повезивање свеукупног зеленила у 

јединствену матрицу шумских екосистема на подручју плана, 

  постојећу аутохтону шуму на подручју плана због целокупног еколошког 

значаја третирати у функцији заштите – у циљу неге и очувања 

еколошког режима и биодиверзитета, 

  картирати посебно вредне примерке зеленила и сачувати предеону 

аутохтоност, 

  дозвољено је контролисано увођење алохтоних, ненативних врста у 

циљу оживљавања простора, 

  успоставити сталну контролу коришћења хемијских препарата у 

пољопривредној производњи, 
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  извршити анализу и утврдити потребу подизања пољозаштитних 

појасева, 

  дозвољена је пољопривреда и производне делатности које су у вези са 

њом, а које су орјентисане ка биолошко - органској продукцији, без 

примене вештачких ђубрива, хербицида, инсектицида и сл., у циљу 

заштите пољопривредног земљишта,  

  обавезно пејзажно уређење окућнице у складу са постојећим 

амбијентом и микролокацијским условима,  

  обавезно оживљавање пејзажа уз реке, адекватним озелењавањем са 

додатном заштитном функцијом, 

  вршити перманентну едукацију непосредних учесника у производњи. 

 

7.1.  Валоризација простора за даљи развој       

     Предлог даљег развоја планског подручја, дат је као функционални зонинг на 

основу капацитета простора за прихватање нових функција, уз услов одрживог 

коришћења. Анализирано подручје је зонирано на следећи начин: 

1.  Зоне са посебним режимом заштите. 

2.  Зоне са мерама и условима према којима ће се простор уређивати 

и 

користити. 

3.  Зоне угрожене животне средине и локације високог ризика са 

мерама заштите. 

1.  Зоне са посебним режимом заштите, пре свега се односе на: 

a.  зона изворишта водоснабдевања  

На територији ГП постоји једно извориште водоснабдевања: 

«Перкићево». 

Услови за извориште  водоснабдевања: 

  Утврдити зоне санитарне заштите 
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За утврђивање граница зоне санитарне заштите потребно је урадити пројекат 

санитарне заштите на основу Правилника о начину одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, 

бр. 92/2008). 

 Утврдити катастар загађивача 

На подручју истраживања евидентирати све потенцијалне изворе загађивања 

површинских и подземних вода: све врсте отпада и отпадних вода које 

посредно или непосредно могу угрозити извориште. 

 Успоставити контролу режима рада изворишта 

Режим рада изворишта као и контрола квалитета воде, дефинисани су 

законским прописима и пратећим актима. 

Општи услови и правила: 

  за све активности у зонама изворишта водоснабдевања потребно је 

прибавити водопривредну сагласност, 

  за објекте, радове који могу угрозити извориште водоснабдевања 

обавезна је израда процене утицаја на животну средину. 

б.  зоне високопродуктивног пољопривредног земљишта и 

аутохтоне шуме уређиваће се: 

  на начин и према условима за очување плодности и бонитетне 

класе, фаворизјујући органску производњу без употребе 

пестицида и хербицида, избор врста према оптималној 

микрорејонизацији; 

  за оптимално коришћење ових површина потребно је извршити 

оптималну рејонизацију пољопривредног земљишта и обавезно 

подизање пољозаштитних појасева; 

  коришћење пољопривредног земљишта за примарну 

пољопривредну производњу усагласити са условима терена, уз 

обавезну примену мера заштите загађења и очувања плодности 

као потенцијала за производњу биолошки вредне хране; 
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  искључити претварање пољопривредног земљишта високог 

бонитета у грађевинско, осим објеката искључиво у функцији 

пољопривредне производње; 

  утврдити стање и успоставити сталну контролу квалитета и 

плодности земљишта, као и пољопривредне производње; 

  одржати приоритетно заштитну функцију, на целом планском 

подручју, 

  све активности које се планирају морају бити у складу са планом 

и програмом ЈП Србијашуме, Београд. 

 

2.  Зоне са мерама и условима према којима ће се простор уређивати и 

користити, представљају оне просторне јединице, чије се даље уређење 

и коришћење мора ускладити са капацитетом животне средине и условима 

појединачне просторне јединице: 

a. Подручје градског насеља и Генералног плана Свилајнац са 

просторно - еколошким и функционалним целинама и зонама, 

различитих еколошких капацитета и оптерећења, развијаће се према 

прописаним условима и мерама заштите: 

 за планиране програме, пројекте, локације, промене намене и 

технологија, реконструкције, проширење капацитета и престанак  

 жрада објеката и технологија, који могу утицати на животну 

средину обавезан је поступак процене утицаја на животну 

средину, у складу са Законом. 

б.  Грађевинско подручје насеља 

  приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и 

објектима недостајућих елемената комуналне инфраструктуре 

до захтеваног нивоа. 

3.  Зоне угрожене животне средине и локације високог ризика са мерама 

заштите, односе се, пре свега, на најугроженије (конфликтне) тачке, 

простора, односно појаве, постојеће или потенцијалне: 
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Комплекс ТЕ Морава  представља зону високог ризика која се уређује у 

складу са законским прописима: 

  успостављени мониторинг животне средине дограђивати и 

усаглашавати сходно законским прописима, на основу резултата 

мониторинга спроводити техничко – технолошке мере за 

унапређење стања животне средине, за пепелиште, као посебну 

зону, успоставити строги надзор и контролу са посебним 

мониторингом. 

Лагуне  – систем лагуна заузима велику површину, локацијски су 

раздвојене и у постојећем стању представљају локације високог ризика. На 

основу резултата претходних истраживања, потребно је урадити Пројекат 

санације простора. 

Депонија Бадра  Неопходно је урадити пројекат безбедног затварања 

депоније. 

Зоне уз магистрални и регионални пут и железничку пругу, 

Локације под дивљим депонијама  захтевају потпуну санацију и 

рекултивацију земљишта. 

   

Високо конфликтне зоне захтевају посебан третман кроз процену стања и 

услове који ће максимално заштитити даљу деградацију и унапредити санацију 

простора.  

У складу са критеријумима из Просторног плана Републике Србије од 

2010. до 2020. г. („Службени гласник РС“, бр. 88/10) и на основу Извештаја о 

Стратешкој процени утицаја РПП за подручје Шумадијског, Поморавског, 

Рашког и Расинског управног округа27 на подручју Регионалниг просторног 

плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног 

округа, извршена је диференција животне средине на 4 категорије: 

                                                           
27

 Републичка агенција за просторно планирање, ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, 

Универзитет у Београду, Географски факултет (2012): Извештај о Стратешкој процени 

утицаја РПП за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа, на 

животну средину, Крагујевац/Београд 
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1. Подручја загађене и деградиране животне средине, са негативним 

утицајима на човека, биљни и животињски свет и квалитет живота (локалитети 

са прекорачењем граничних вредности загађивања, урбана подручја, 

регионалне депоније, коридори аутопутева, водотоци ''ван класе''). У овој 

категорији најугроженија подручја су: 

- Крушевац, коридор аутопута Београд–Ниш–Лесковац; урбана подручја: 

Краљево, Крагујевац, Трстеник, Прокупље, Нови Пазар, Јагодина, Параћин; као 

и садашњи водотоци четврте класе и ''ван'' класе. 

2. Подручја угрожене животне средине, са мањим утицајима на човека, 

живи свет и квалитет живота (локалитети са повременим прекорачењем 

граничних вредности, субурбане зоне насеља најугроженијих подручја из I 

категорије, сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са прекомерним 

оптерећењем простора, подручја експлоатације минералних сировина, државни 

путеви I и II реда, железничке пруге, велике фарме, зоне интензивне 

пољопривреде, аеродроми, речна пристаништа, водотоци III класе). У овој 

категорији су: Рашка, Ћуприја, Свилајнац, зоне интензивне пољопривреде 

(већи део Поморавља), туристички центри на Копаонику, линије државних 

путева I и II реда и пруга. Подручја експлоатације минералних сировина 

укључују Нови Пазар, Рашку (Сува руда, Суво рудиште), Деспотовац (Рембас), 

и др. 

3. Подручја квалитетне животне средине са преовлађујућим позитивним 

утицајима на човека, живи свет и квалитет живота (шумска подручја, туристичке 

зоне контролисаног развоја, пољопривредне воћарске и виноградарске зоне, 

подручја са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна 

подручја, водотоци II класе. У овој категорији су: Врњачка Бања, Топола, 

Аранђеловац, као и приградске зоне са викенд градњом, зоне са воћарством 

(подручје Краљева, и други мањи рејони) и виноградарством (Западноморавски 

рејон, Шумадијско-великоморавски рејон), коридори локалних путева, као и 

територије сеоских насеља општина које припадају II категорији, подручја са 

природном деградацијом (еродиране површине, заслањена земљишта, 

клизишта, плавни терени и др). 



170 

 

4. Подручја веома квалитетне животне средине (подручја заштићених 

природних добара, мочварна подручја, подручја заштићена међународним 

конвенцијама, планински врхови и тешко приступачни терени, водотоци I класе) 

у којима доминирају позитивни утицаји на човека и живи свет. У ову категорију 

спадају: 

- национални парк Копаоник, парк природе Голија (резерват биосфере 

Голија–Студеница), специјални резерват природе Увац, Бељаница–Кучај (нови 

национални парк), предели изузетних одлика, споменици природе (ботаничког, 

геолошког и хидролошког карактера) и подручја од културно-историјског значаја 

(простори око непокретних културних добара и знаменита места). 

Као што се из изложеног може видети, подручје општине Свилајнац спада 

у подручја угрожене животне средине.  

У контексту заштите простора, а на основу еколошке диференцијације, 

дефинисаних потенцијала и ограничења, како би се уочили и идентификовали 

постојећи фактори угрожавања животне средине, дат је приказ постојећег 

стања животне средине – Графичка документација: Постојећa категоризација 

животне средине, Р 1: 200 000 (Слика 37).  
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Слика 37. Постојећа категоризација животне средине 
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Према просторно регионалној диференцијацији животне средине (ППРС) 

подручје општине Свилајнац се налази у четвртој категорији загађивача, то су 

локалитети малих загађивача. У овој категорији су зоне интензивне 

пољопривреде, линије магистралних путева и пруга, индустрија са уграђеним 

системима за пречишћавање ваздуха и вода, великих сточних фарми. 

 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЛАСТИ ДОЊА 

РЕСАВА  

Стање и квалитет животне средине представља један од кључних фактора 

развоја који се одражава посредно и на квалитет живота и простора. 

Посматрајући стање животне средине општине Свилајнац, може се закључити 

да постоји опасност од погоршавања квалитета животне средине, нарочито 

уколико се настави досадашњи тренд развоја без улагања у заштиту животне 

средине и санацију, рехабилитацију и рекултивацију зона угрожене животне 

средине.   

Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на28: 

- очувању природних вредности, што подразумева квалитетну животну 

средину (чист ваздух, квалитетна вода за пиће и остале потребе, очувано 

пољопривредно земљиште, постојаност екосистема и биодиверзитета), 

заштита природних вредности и непокретних културних добара кроз делотворно 

управљање заштићеним подручјима; 

- планирање на основама одрживог развоја: планирање рационалног 

коришћења природних ресурса - земљишта, воде, сировина и других природних 

ресурса уважавајући „еколошки” капацитет простора, повећање коришћења 

обновљивих извора енергије; 

 - начелу индустријске екологије, пре свега кроз превенцију и санацију, 

примена принципа предострожности за активности које могу да изазову већи 

                                                           
28

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020.год. („Службени гласник РС“, број 

88/2010) 
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еколошки ризик или неизвесност, примена санационих мера у деградираним и 

загађеним подручјима; 

- процени утицаја планова, програма, објеката и активности на животну 

средину, као основу за планирање мера заштите. Интегрисање заштите 

животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње, кроз 

инструменте процене утицаја (СПУ за планове и програме, ПУ за пројекте); 

- заштитне зоне и заштитна растојања, око објеката са повећаним 

загађивањем и ризиком за животну средину и здравље људи користити систем 

зона и заштитних растојања. 

Еколошком валоризацијом подручја ГП Свилајнац дат је предлог 

организације, начин коришћења и намена површина у захвату плана. Приказан 

је план мера заштите, очувања и унапређења природних и радом створених 

вредности, елемената квалитета животне средине, који проистиче из 

просторно-планске документације вишег реда.  

У стратегији ППО Свилајнац дефинисани су еколошки приоритети 

општине Свилајнац: 

 санација стања еколошки конфликтних тачака и потеза на територији 

општине као услов за даљи развој привреде, пољопривреде, заснованих 

на принципима одрживости, 

 заштита изворишта водоснабдевања, приобаља Ресаве и њених притока, 

шумских површина као природне основе за развој и заштиту животне 

средине, 

 концепција управљања отпадом која подразумева затварање, санацију и 

рекултивацију постојеће депоније и отварање нове регионалне санитарне 

депоније, са мрежом трансфер станица, уз увођење система за 

рециклажу отпада, 

 санацију дивљих депонија, институционално предузимање конкретних 

активности у решавању еколошких проблема на нивоу општине,  

 израда интегралног катастра загађивача животне средине у општини као 

основ за успостављање еколошког информационог система и система 

мониторинга животне средине, 
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 успостављање система мониторинга животне средине на територији 

општине Свилајнац. 

Поштовањем одговарајућих прописа и усклађивањем са директивама ЕУ у 

области заштите животне средине, обезбедиће се успостављање и реализација 

свих активности које су у складу са принципима одрживог развоја.  

Заштита животне средине обухвата заштиту, очување и унапређење 

квалитета вода, ваздуха и земљишта, као значајних фактора доминантне 

заштитне функције планског подручја и планираног одрживог развоја. 

Мере заштите животне средине које су дефинисане као обавезне мере у 

сваком појединачном сектору утицаја29, ради лакше имплементације могу се 

класификовати у три категорије: 

 Планске мере заштите, односно урбанистичке мере предвиђене су кроз 

дефинисање зона заштите и режиме коришћења, дате кроз еколошки 

зонинг, 

 Техничке и организационе мере на нивоу појединачних Пројекта које су 

предвиђене као конкретне мере заштите ваздуха, земљишта, воде и 

заштите од буке, 

 Мере сталне контроле – мониторинг на различитим нивоима, ради 

остваривања стратешких циљева заштите животне средине. 

 

                                                           
29

 ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац (2008): "Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана општине Свилајнац на животну средину", (Службени гласник општине 

Свилајнац бр.208) 
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8.1. Заштита земљишта  

У циљу заштите земљишта од загађивања предвиђене су следеће мере: 

  Постојећу депонију је потребно у што скорије време затворити, 

санирати је и извршити њену рекултивацију.  

  Санација свих дивљих депонија. 

  Организовати систем селективног прикупљања отпада, његовог 

разврставања и увођења у систем рециклаже.  

  Увести контролисану примену хемијских средстава заштите и мера 

аграрне политике у  области пољопривреде. 

  Увођење ''добре пољопривредне праксе'' која подразумева пре свега 

адекватно складиштење и управљање стајњаком који може бити од 

велике користи и у исто време велики ризик, према Правилнику ЕУ – 

Regulation (EC) No. 1774/2002 који регулише споредне производе 

животињског порекла који нису намењени за исхрану људи– Animal 

By-Products (ABPs)30. 

  Адекватно одвођење отпадних вода у свим насељима. 

  Вршити сталну контролу рада лагуна и обезбедити заштитни појас 

око њих. 

Основне поставке ППО Свилајнац уз ширење мреже насеља и 

инфраструктуре, су рационално коришћење земљишта као природног, 

необновљивог (тешко обновљивог) ресурса, као и: 

 Контролисана изградња, заштита грађевинског земљишта и очување 

јавних зелених површина, 

 Заштита пољопривредних површина (контролисаном хемизацијом и 

забраном пренамене) као базе за производњу биолошки вредне 

хране у зонама непосредног окружења. 

                                                           
30

 Regulation (EC) No. 1774 /2002 of the European Parliament and of the Council laying down health 

rules concerning animal by–products not intended for human consumption, 2002. 
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 Адекватна комунална опремљеност којом ће се спречити било каква 

изливања отпадних и санитарних вода у земљиште,  

 Заштита и формирање нових зелених коридора  који апсорбују 

штетне гасове и утичу на смањење ерозионих процеса. 

Плански циљеви у сектору заштите земљишта односе се посебно на 

угрожена девастирана подручја – дивље депоније за које се планира санација и 

рекултивација, уз формирање јединственог система одлагања отпада на 

међуопштинском нивоу – формирање регионалне депоније. 

Обавезне стратешке мере заштите земљишта су: 

1. Израда еколошко-биолошке основе са избором  одговарајућих врста 

за озелењавање и пејзажно уређење јавних површина и 

функционалних  заштитних зона; 

2. Мере забране депоновања свих врста отпада на површинама које за 

ту намену нису стриктно опредељене и проценом утицаја утврђене; 

3. Потпуна рекултивација земљишта напуштених јаловишта и површина 

под дивљим депонијама, чишћење и уношење хумуса, биолошка 

рекултивација; 

4. Мере забране просипања и изливања свих врста отпадних вода на 

земљиште; 

5. Заштита пољопривредног земљишта од губитка из примарне 

пољопривредне производње – забрана градње на квалитетном 

пољопривредном земљишту; 

6. Израда Програма за праћење стања и квалитета пољопривредног 

земљишта, као ресурса за производњу биолошки вредне хране. 
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8.2. Заштита вода  

У циљу заштите вода од загађивања, потребно је спровести следеће мере: 

  Заштиту изворишта водоснабдевања »Перкићево», утврђивањем 

граница зоне санитарне заштите, реализацијом пројекта санитарне 

заштите на основу Правилника о начину одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (“Службени 

гласник РС”, бр.92/08), и спровођењем мера заштите. 

  Израда катастра загађивача и катастра отпадних вода. 

  Све активности у простору које утичу на промену квалитета воде у 

водоносним слојевима или површинским токовима, морају бити 

усмерене на спречавање штетног утицаја и обезбеђивање захтеваног 

квалитета воде. 

  Изградња система за пречишћавање отпадних технолошких и 

санитарних вода у оквиру индустријских погона. 

  Планирати праћење површинских и подземних вода ради потпунијег 

увида у квалитет вода и утврђивања потреба за предузимање мера у 

зависности од степена угрожености и врсте загађења. 

  Извршити класификовање и оверу резерви подземних вода за сва 

изворишта јавног водоснабдевања.  

Плански циљеви у области водопривреде су усклађени са основним 

циљевима заштите животне средине, јер се првенствено односе на заштиту 

квалитета подземних и површинских вода која подразумева увођење адекватне 

канализационе мреже, пречишћавање воде пре упуштања у реципијент, 

рационално коришћење воде као ресурса и природног добра и регулацију 

водотокова. Утицај саобраћајних токова и развој инфраструктуре (саобраћајне, 

електро и телекомуникационе) има незнатан утицај на квалитет вода,  односно 

готово да га  нема. Нови прикључци и развој мреже гасовода и  електромреже 

се изводе према условима укрштања са водоводном мрежом, да не би дошло 

до хаварије.  

Недостатак информационе основе и података о степену загађености 

отпадних вода које се упуштају у реципијент, наводи на чињеницу да је 
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неопходно предузети основне мере у контроли квалитета воде и одржавању 

прописаних квалитативних карактеристика отпадних вода које се изливају у 

природне водотокове.  

 Обавезне стратешке мере заштите вода су: 

1. Заштита изворишта водоснабдевања поштовањем услова зона 

санитарне заштите; 

2. Израда катастра загађивача вода и катастра отпадних вода; 

3. Све активности у простору (производне, прерађивачке технологије) које 

утичу на промену квалитета воде у водоносним слојевима или 

површинским токовима, морају бити усмерене на спречавање штетног 

утицаја и обезбеђивање захтеваног квалитета воде, тј. увођењем 

предтретмана до нивоа за захтевану класу према Уредби о 

категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода („Службени 

гласник СРС”, бр. 5/68); 

4. Истовремено са градњом постројења за пречишћавање градских и 

индустријских отпадних вода треба осигурати правилну манипулацију и 

диспозицију свих муљевитих материја које настају у процесу 

пречишћавања вода; 

5. Оптимизација система за пречишћавање отпадних вода; 

6. Забрана испуштања загађених и отпадних вода у реке, потоке и 

приобаља; 

7. Адекватно одвођење отпадних вода у свим насељима у општини, 

ширење канализационе мреже; 

8. У деловима насеља где не постоји канализациона мрежа, или где ће се 

касније фазно реализовати, обавезан услов је диспозиција отпадних вода 

у прописне септичке јаме; 

9. Постојеће септичке јаме које не задовољавају санитарно-хигијенске 

услове потребно је исте санирати и ревитализовати према нормативима 

и условима заштите; 
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10. Забрана одлагања отпада свих врста у приобаљу, односно санација 

дивљих депонија и рекултивација земљишта; 

11. Изградња заштитних појасева на водотоцима и бујичним токовима је 

неопходна за спречавање ширења загађења из загађених водотока, 

заштиту вода од концентрисаних и расутих извора загађивања и 

ревитализацију деградираних речних токова, заштиту од поплава, бујица 

и успешно коришћење речних вода; 

12. Искључивање изградње објеката потенцијалних извора загађења у 

приобаљу; 

13. Контролисаном применом хемизације и органских ђубрива на 

пољопривредним површинама, утицати на очување квалитета 

површинских и подземних вода. 

8.3. Заштита ваздуха  

У циљу заштите ваздуха од загађивања предвиђене су следеће активности: 

  Израда катастра загађивача ваздуха – пописати изворе и вредности 

емисије загађујућих материја у ваздух, и на основу резултата мерења 

донети одлуку о неопходности мерења имисије на територији 

општине. 

  У оквиру праћења стања загађености ваздуха обавеза је успоставити 

сталну контролу емисије загађујућих материја у оквиру ТЕ Морава, а 

према одредбама Правилника о граничним вредностима емисије, 

начину и роковима мерења и евидентирања података („Службени 

гласник РС“, бр. 35/97) и Уредбе о условима за мониторинг и захтеве 

квалитета ваздуха („Службени гласник РС“,бр.11/10 и 75/10). 

  Формирати заштитно зеленило уз саобраћајнице, водотокове, око 

радних зона, у оквиру пољопривредног земљишта, фарми, 

комуналних и других објеката. 

  Очување и унапређење богатог шумског фонда. 

  Адекватна елиминација комуналног отпада на регионалном нивоу, 

кроз изградњу мреже трансфер станица на нивоу целе општине. 



180 

 

  Гасификација. 

Вредновањем Плана са аспекта могућих утицаја на квалитет ваздуха, 

закључено је да представља добар избор за очување еколошког капацитета 

простора. Главни разлози су:  

- адекватан размештај урбанистичких и еколошких зона и целина, 

- планирани избор могућих енергената, са екстензивним развојем 

гасификације и коришћење еколошких горива у саобраћају, 

- адекватан избор технологија и процеса који подражавају еколошке 

стандарде квалитета, односно смањују емисију полутаната у 

атмосферу, 

- планиране зелене површине, заштитне зоне и појасеви, уз очување 

постојећег шумског фонда. 

Поштовањем мера заштите ваздуха од загађивања који ће бити основа 

развоја подручја, представља добро понуђено решење за очување квалитета 

ваздуха.  

Обавезне стратешке мере заштите ваздуха су: 

1. Заштиту ваздуха од загађивања спроводити успостављањем интегралног 

мониторинга квалитета ваздуха општине, као део регионалног 

мониторинга, 

2. Израда катастра загађивача ваздуха по јединственој методологији, 

3. Процена еколошког капацитета зона и локација при реализацији 

појединачних Пројеката са аспекта утицаја на квалитет ваздуха. 

4. Препоруке, обавезујуће и стимулативне мере за коришћење обновљивих 

извора енергије при реализацији Пројеката - објеката већих капацитета, 

5. Обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при 

формирању зона и појасева са приоритетном функцијом заштите, 

посебно у зонама утицаја  емитера загађујућих материја, 
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8.4. Заштита животне средине у сектору управљања отпадом  

Концепт очувања и заштите природе захтева одрживо управљање 

отпадом. Основна концепција и принципи управљања отпадом за подручје 

општине Свилајнац су: 

 укључивање у систем поузданог одлагања отпада усвајањем принципа 

регионализације, 

 превенција и смањење стварања и настајања отпада минимизирањем 

укупних количина отпада, 

 решавање проблема отпада на извору, месту настајања, 

 одвојено прикупљање и сортирање отпада, 

 повећање типова и врста отпада сакупљених у циљу рециклаже и 

поновне употребе, 

 побољшање организације сакупљања и транспорта, 

 постављање модерних судова за одвојено сакупљање отпада у свим 

насељима општине и увођење савремене специјализоване опреме за 

транспорт, 

 увођење тенденције сакупљања и чувања отпада до коначног транспорта 

у затвореним објектима или просторијама, које су за то предвиђене, 

 увођење распореда и динамике за сакупљање кабастог комуналног 

отпада, 

 успостављање мониторинга и система контроле стања у области 

управљања отпадом. 

Сагласно смерницама Националне стратегије управљања отпадом 

(„Службени гласник РС“, бр. 29/10)  и Законом о управљања отпадом 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), у циљу спречавања 

деградације животне средине, здравља становништва и свих корисника 

простора, пејзажних вредности, спречавање неповољних утицаја на 

микроклиматске и еколошке услове подручја, обавеза је реализовати програм 

трајног одлагања комуналног отпада на регионалном нивоу.  
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Мере заштите животне средине обухватају примену посебних правила у 

управљању отпадом од настанка до безбедног одлагања:  

1. Санацију, рекултивацију и безбедно затварање свих локација 

неконтролисаног одлагања отпада,  

2. Усвајање опције регионализације као најбоље понуђеног решења и 

укључивање у систем поузданог одлагања отпада на припадајућој 

регионалној депонији, сагласно Националној стратегији управљања 

отпадом, у складу са Законом 

3. Постепено - фазно увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања 

отпада и увођење рециклаже - увођењем посебних контејнера за 

раздвајање посебно у сеоскум насељима, 

4. Побољшање организације, оптимизација учесталости сакупљања и 

транспорта, оптимизација рута у зависности од функција и садржаја, 

густина становања, броја становника, туриста и осталих корисника, 

5. Фазно увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и 

савремене специјализоване опреме за транспорт, 

6. Утврдити локације и начин одлагања опасног отпада, до оптимизације 

система управљања опасним отпадом на нивоу Републике Србије, 

7. Утврдити начин третмана  угинулих животиња и анималног отпада на      

нивоу општине: 

  утврдити центар за спаљивање анималног отпада са мрежом 

откупних станица, што је најбезбеднији начин третмана 

биохазардног отпада према препорукама ЕУ. 

Као приоритет у решавању проблема управљања отпадом, потребно је 

извршити санацију и рекултивацију постојеће депоније «Бадра». Како је на 

територији општине Лапово, реализована модерна регионална санитарна 

депонија, предлог је да се општина Свилајнац прикључи овом региону, што је и 

у сагласности са препоруком ревидоване Националне стратегије управљања 
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отпадом31. У овом случају, услед близине депоније «Врбак» у Лапову, не би 

постојала потреба за трансфер станицом, већ би се отпад директно одвозио на 

регионалну депонију.Као меру безбедног уклањања анималног отпада потребно 

је предвидети простор за изградњу прихватне станице (ограђен и заштићен 

простор, опремљен хладњаком), где ће се вршити прихват отпада и одакле ће 

се специјалним возилима превозити до регионалног центра за прераду и 

спаљивање.  

Одређивање локација за ову намену, део је стратегије националног и 

регионалног планирања и уређења простора, уз основну смерницу да се 

локације дефинишу ван насељених места. 

 

8.5. Заштита екосистемског биодиверзитета 

У границама Плана, у постојећем стању, шумски комплекси су очувани, 

али без примењених мера неге и заштите. Планским решењима, вредни шумски 

комплекси су интегрисани као зелене површине различитих категорија и 

представљају битна станишта, важна за очување аутохтоности, еколошке 

равнотеже и пејзажних вредности и функције приоритетне заштите. 

Приоритетни плански циљеви односе се на повећање степена шумовитости, 

што доприноси заштити земљишта, вода, пејзажа и екосистемских 

карактеристика. Очувањем шумовитости се одржавају и негују ловна подручја и 

укупан фонд дивљачи.  

Обавезне мере заштите екосистемског биодиверзитета: 

1. Заштиту биодиверзитета и биолошких ресурса еколошких целина на 

подручју Плана, остварити очувањем аутохтоних станишта и 

подржавањем постојећих саобраћајних коридора или  формирање 

нових са прелазима за животиње, 

                                                           
31

 Национална стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник 

РС“, бр. 29/10) 
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2. Очување аутохтоности биљних и животинских врста и њихових 

ареала на подручју Плана са препорукама очувања у непосредној 

зони окружења. 

3. Очување природне геометрије површина шумских екосистема, 

спречавањем фрагментације шума и шумских комплекса 

 

8.6. Заштита од буке и вибрација 

Постојеће стање на терену, реализоване зоне, локације, Пројекти, објекти 

и инфраструктура, не представљају значајне изворе буке и вибрација изнад 

дозвољених вредности. Вредновање простора - подручја Плана, са аспекта 

појаве импулсне буке и вибрација, представља зону у којој су једине могуће 

појаве појачане буке у зонама уз саобраћајнице. Ако се претпостави да се на 

планираном подручју не предвиђа развој намена које имају  изразите негативне 

утицаје по питању буке, може се закључити да повећање нивоа буке изнад 

дозвољених вредности, прописаних Правилником о дозвољеном нивоу буке у 

животној средини („Службени гласник РС” бр. 34/92) неће бити присутно. 

Планским решењем предвиђени су заштитни потези комплементарни 

правцима развоја, уз главне инфраструктурне системе којима се предвиђа и 

заштитна функција од прекомерне буке и вибрација. 

Обавезне мере заштите од буке: 

1. Подићи заштитне зоне и појасеве избором зеленила пејзажно-заштитне 

функције, уз објекте и функције значајне емитере буке,  

2. Усавршавање машина, уређаја и транспортних средстава чијим радом 

она настаје и ограничењем брзине кретања возила у насељима, 

3. При реализацији појединачних Пројеката - производних погона, 

обавезна је појединачна Процена утицаја са аспекта процене 

очекиваних интензитета буке у окружењу и реализација техничких, 

организационих и биолошких мера заштите. 
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8.7. Заштита културних добара  

Спровођење поступка заштите културних добара  на територији општине, 

је у складу са законским одредбама и програмима заштите.  

Просторним Планом32 предвиђене активности у контексту заштите 

непокретних културних добара односе се на концепцију заштите, која се 

заснива на  њиховом очувању уз израду неопходне документације, даљем 

истраживању, што се посебно односи на  археолошке локалитете остатака 

старих насеобина и бољој презентацији културног наслеђа. У складу са 

значајем заштићених објеката и простора обавезно је поштовање општих и 

посебних услова и мера заштите. 

Овим мерама су обухваћени сви објекти и простори који су утврђени за 

непокретна културна добра (описани у Поглављу 5.2.2.) као и добра која уживају 

претходну заштиту. Подразумевају строгу заштиту културних добара уз опште 

услове, као и посебне услове чувања, коришћења и заштите културних добара 

који су прописани у решењу, тј. одлуци о утврђивању објеката за културно 

добро. 

 

Опште мере заштите културних добара су: 

1. Укључивање баштине општине Свилајнац у мапу културних итинерера 

Србије. 

2. Заустављање деградације свих врста културних добара кроз побољшање 

система управљања и усклађивање свих нивоа и чинилаца укључених у 

бригу о баштини. 

3. Израда и реализација пројеката заштите, конзервације, презентације и 

ревитализације за појединачна културна добра. 

4. Укључивање у европске интегративне процесе кроз конкретне пројекте у 

домену баштине. 

                                                           
32

 ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац (2011): "Просторни план општине Свилајнац“, 

(Службени гласник општине Свилајнац, 2/2011) 
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5. Афирмација културних добара кроз реализацију инфраструктуре која 

води ка локалитетима. 

6. Подизање нивоа свести грађана о сврси и разлозима за заштиту и 

презентацију културног наслеђа на територији општине Свилајнац, кроз 

перманентни обилазак  терена и предавања на тему туризам и културно 

наслеђе у сарадњи општине и установа културе (општинских и 

републичких).  

Уколико се током грађевинских и других радова на свим облицима 

инфраструктуре, наиђе на археолошко налазиште или предмете односно на 

природно добро геолошко-палеонтолошког и минеролошко-петрографског 

порекла, радови се морају прекинути и о свом налазу информисати Општински 

завод за заштиту споменика културе, односно Завод за заштиту споменика 

културе у Крагујевцу и предузети све мере да се налазиште не оштети или 

уништи. 
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9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

Анализирано предметно подручје Доња Ресава располаже значајним 

развојним потенцијалима који се базирају на природном и створеном капиталу.  

На основу претходно изложених резултата истраживања природних и 

створених вредности области Доња Ресава, сачињена је синтезна SWOT 

анализа капитала простора (Прилог 1) којом су приказане снаге, шансе, 

слабости и претње за даљи одрживи развој подручја. Снаге су фактори који 

једном подручју дају предност. Са друге стране, слабости су фактори који 

представљају препреке развоју подручја. Шансе су екстерне прилике које треба 

искористити, док претње означавају негативан екстерни фактор који треба 

неутралисати. 

Главне снаге територијалног капитала које треба искористити у циљу 

повећања конкурентности подручја су: веома повољан геостратешки положај (у 

близини Коридора X) и добра саобраћајна повезаност са суседним регионима, 

постојање природних богатстава, велики проценат плодног и пољопривредног 

земљишта погодног за производњу здраве органске хране, велики број 

туристичких локалитета (културних добара) и културних манифестација, 

разноврсне природне лепоте као потенцијала за развој транзитног, сеоског, 

културног и екотуризма, постојање образовних установа које имају за циљ 

формирање новог образовног профила орјентисаног ка органској производњи, 

постојање Слободне царинске зоне и Еко индустријске зоне за подстицање 

инвестиција у служби локалног и регионалног развоја. Према истраживањима 

Светске банке, општина Свилајнац је препозната као најповољнија општина за 

улагања у Србији.  

Слабости које карактеришу предметно подручје, а могу представљати 

значајан фактор ограничења будућег просторног развоја су: укрштање друмског 

и железничког саобраћаја у градској зони и одвијање саобраћаја преко 

железничко-друмског моста на Великој Морави коме је истекао експлоатациони 

век, недовољан број мостова и лоше стање путева због недовољног и 

неквалитетног одржавања и недовољна повезаност са магистралним путним 

правцима, притисци на животну средину пореклом из индустријске производње 

(ТЕ Морава), загађивање водних и земљишних ресурса, притисци услед 



188 

 

непостојања адекватног третмана отпадних вода, дивљих одлагалишта и 

осталог чврстог и пољопривредног отпада, стара дистрибутивна водоводна 

мрежа са врло високим процентом губитка, недовољна заштићеност подручја 

изворишта (постоји опасност од контаминације воде за пиће у централном 

систему за водоснабдевање), неконтролисана употреба агрохемијских 

средстава на пољопривредном земљишту, нерегулисани водотоци који плаве 

пољопривредно земљиште, неискоришћеност постојећих капацитета у 

пољопривреди, непостојање обједињене туристичке понуде, недовољна 

искоришћеност туристичких ресурса, депопулација и негативан природни 

прираштај у сеоским срединама, висока незапосленост становништва, 

недовољан број образованих становника у руралним срединама, лоше 

прилагођавање локалне привреде условима тржишта.  
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Прилози 

 

Прилог 1: Синтезна SWOT анализа капитала простора области Доња Ресава 

СНАГЕ/ПОТЕНЦИЈАЛИ (STRENGTHS) СЛАБОСТИ/ОГРАНИЧЕЊА (WEAKNESSES) 

Повољан географски положај  

Повољни климатски услови 

Повољан геостратешки саобраћајни 
положај (близина Коридору X) 

Подтојање природних богатстава 

Квалитетне пољопривредне и шумске 
површине 

Велики проценат плодног земљишта 

Велика производна вредност земљишта 

Реке значајан ресурс за наводњавање  

Велики хидропотенцијал 

Значајне површине под зеленилом 

Добри земљишни и климатски услови за 
производњу ратарских, воћарских, 
повртарских и виноградарских култура  

Незагађена животна средина погодна за 
развој органске производње 

Центар за органску производњу 

Традиционални узгој говеда доброг 
квалитета 

Традиционални Ресавски пољопривредни 
сајам 

Факултет еколошке пољопривреде 

Постојање производних објеката / 
капацитета за производњу воћа и поврћа 

Постојање квалитетних пашњака на 
територији општине 

Велики проценат пољопривредног 
земљишта у односу на укупно земљиште 
на територији општине 

Развијено пчеларство и производња меда 

Развијено традиционалнао занатство 

Развијена мрежа локалних путних праваца  

 Разграната водоводна мрежа  

Регулисан систем економичне расвете 

Релативно занемарљив број загађивача  

Развијена свест и оријентисаност  локалне 
самоуправе за обновљиве изворе енергије 

Расположиви капацитети за brownfield 
инвестиције 

Простори за green-field инвестиције 

Постојање великог броја малих и средњих 
предузећа 

Постојање инфраструктурно опремљене 

 Укрштање друмског и железничког саобраћаја 
у градској зони и одвијање саобраћаја преко 
железничко-друмског моста на Великој Морави 
коме је истекао експлоатациони век  

 Низак степен електрификације, на неким 
деоницама пруге Марковац – Ресавица 
ограничење брзине је 30 km/h  

 Недовољан број мостова и лоше стање путева 
због недовољног и неквалитетног одржавања, 
као и због истеклог експлоатационог века  

 Степен електрификације у сеоским срединама 
је на веома ниском нивоу 

 Недовољан број прикључака на 
гасификациону мрежу 

 Недовољна покривеност водоводом и 
канализацијом у сеоским срединама 

 Сиромаштво диверзитета флоре и фауне 

 Неорганизован откуп пољопривредних 
производа  

 Непостојање одговарајућег садржаја из 
пољопривреде и руралног развоја у средњим 
школама 

 Притисци на животну средину из индустријске 
производње 

 Недефинисано управљање државним 
земљиштем 

 Потенцијал Велике Мораве и Ресаве за развој 
туризма, лова, риболова, саобраћаја, научно-
истраживачке активности је недовољно 
искоришћен 

 Недовољна искоришћеност туристичких 
потенцијала општине 

 Лоши смештајни капацитети (хотели, мотели, 
хостели) 

 Недостатак база података у којима су 
систематизовани подаци о деградираним 
локацијама и ресурсима 

 Деградација земљишта, шумских заједница,  и 
несанирана клизишта 

 Присутност рудералне флоре као последица 
девастације станишта 

Поремећен водни режим станишта услед 
мелирационо- иригационих радова 

Неадекватно управљање комуналним и 
пољопривредним отпадом (отпад са 
животињских фарми, отпадна биомаса, 
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индустријске зоне 

Постојање Слободне царинске зоне 

Локална самоуправа отворена за рад са 
страном и домаћом пословном заједницом 

Постојање страних фабрика које 
упошљавају значајан број локалног 
становништва 

Велики број радно способних активних 
људи 

Покренута производња доласком страних 
компанија 

Традиција општине у предузетништву 

Општина Свилајнац препозната као 
најповољнија општина за улагања у 
Србији, према истраживањима Светске 
банке 

Развијена свест и оријентисаност  локалне 
самоуправе за обновљиве изворе енергије 

Постојање Еко индустријске зоне, 
превасходно намењене обновљивим 
изворима енергије 

Велики број туристичких локалитета 
(манастира и споменика културе, 
заштићених од стране државе као 
културно-историјска добра) 

Повољни услови за развој транзитног, 
сеоског и културног туризма 

 Велики потенцијал за развој наутике и 
риболова 

Велики број културних манифестација 

Постојање Природњачког центра као 
научно-образовног центра 

Опредељеност институција за заштиту 
животне средине 

Увођење норми и прописа којима се 
обезбеђује квалитет животне средине 

Доступност предприступних фондова ЕУ и 
других извора финансирања 

Иницијативе пројеката за заштиту животне 
средине 

Добра међуопштинска сарадња 

Упоришта у вишим планским и стратешки 
документима 

Спремност локалног становништва за 
сарадњу и разумевање проблема животне 
средине 

Јачање капацитета цивилног сектора 
 

амбалажа од употребљених хемикалија) 

Загађивање водних и земљишних ресурса, 
притисци услед непостојања адекватног 
третмана отпадних вода, дивљих одлагалишта 
и осталог чврстог и пољопривредног отпада 

Недовољна санитарна заштита изворишта 
Непостојање третмана комуналних отпадних 

вода 

Недовољни/не постоје предтретмани и 
третмани отпадних вода (индустријске зоне,  
насеља, фарме, кланица, итд.) 

Неадекватан систем сакупљања отпада 

Неуређен званични депонијски простор за 
одлагање отпада у складу са Законом 

Неконтинуалан мониторинг систем квалитета 
површинских вода 

Уситњеност, неповезаност и неравномеран 
распоред зелених површина 

 Нерегулисани водотоци који плаве пољоприв-
редно земљиште 

 Уситњеност пољопривредних парцела  

 Недовољно коришћење савремене 
технологије  

Недовољно развијена пластеничка 
производња 

 Неадекватна примена пестицида и 
минералних ђубрива 

Недовољан број образованих становника у 

руралним срединама општине 

 Велики број запуштених парцела 

 Низак животни стандард руралног 
становништва 

Недовољан број планских докумената 

Недовољно развијена свест о заштити животне 
средине и недовољна организованост на 
пословима заштите животне средине у 
приватном сектору 

Близина термоелектране негативно утиче на 
животну средину општине док се не спроведу 
неопходне мере заштите животне средине 

Нерегулисан ток Ресаве и Мораве (плавно 
подручје) 

Неисправност воде за пиће са појединих 
каптажа 

 Непостојање Програма и приоритета заштите, 
обнове и коришћења природних екосистема  

Недовољно ефикасна имплементација 
стратегија и планова 

Недовољно спровођење мера еколошко-
економске политике (накнаде); 

Лимитиране надлежности локалне заједнице 
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ПРИЛИКЕ/ШАНСЕ (OPPORTUNITIES) ПРЕТЊЕ (THREATS) 

 Заштита, обнова и унапређење 
деградиране и животне средине  

 Успостављање система  мониторинга 
животне средине 

 Убрзавање процеса индустријске 
транзиције 

 Формирање савремених просторних 
форми функционисања индустрије 
(Слободна зона, Индустријски парк)  

 Јачање свести грађана и перманентна 
едукација и усмеравање цивилног сектора  

 Заокруживање система комуналног опрем 

 Рационализација употребе земљишта и 
очување земљишног фонда  

 Хармонизација закона са ЕУ регулативом 

 Учешће јавности у одлучивању 

 Усклађени циљеви политике заштите 
животне средине, осталих сектора и 
друштвено економског развоја 

 Повећање могућности за улагање у сектор 
управљања отпадом 

 Тражња ЕУ тржишта за органским 
производима 

 Већа улагања државе у путну и комуналну 
инфраструктуру 

 Постојање све јачих еколошких покрета у 
свету 

 Подршка кредитирању пољопривредника 
од стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

 Субвенције државе намењене 
пољопривредним произвођача за 
куповину нових пољопривредних машина 

 Брендирање и заштита географског 
порекла локалних производа (мед, ајвар, 
сир) 

 Долазак инвеститора 

 Усмеравање капитала дијаспоре у развој 
села 

 Дељење бесплатног семенског материјал 

 Подршка државе у развоју руралног 
туризма 

 Подршка државе и ЕУ процесу 
диверсификације пољопривредне 
производње 

 Већа доступност ЕУ фондова 

 Улазак Србије у ЕУ 

 Наменски финансијски трансфери за 
локалне самоуправе у Србији 

 Донације светских фондова 
 

Неспровођење мера заштите животне средине  

Неконтролисана пољопривредна производња 

 Климатске промене 

Елементарне непогоде 

Недовољни институционални капацитети за 
ефикаснију примену еко регулативе 

Споро јачање институција и недовољна 
координација између институција 

(Не)наменско коришћење средстава за 
заштиту животне средине 

Рестриктивна буџетска политика 

Недостатак економских инструментаа за 
имплементацију планских докумената 

Неповољна друштвено-економска ситуација у 
земљи 

Стагнација економског развоја 

Смањене инвестиционе активности приватног 
сектора 

 Увоз еколошки “прљавих” технологија 

 Честа промена законске регулативе на 
државном нивоу 

 Елементарне непогоде 

Неинвестирање државе у локалне инфраструк-
турне пројекте 

Неразвијеност партнерстава (јавно-приватно-
цивилно) 

Опасност од потенцијалног увоза генетски 
модификованог семенског материјала 

 Тренд миграције становништва из села у 
градове 

 Раст цена репроматеријала и пољопривредне 
механизације 

 Повећање увоза хране и осталих пољоприв-
редних производа 

 Усвајање европских стандарда без претходних 
значајнијих улагања у прилагођавању домаћих 
пољопривредних газдинстава 

Диспаритет цена и монопол на тржишту 

Немотивисаности и незаинтересованост 
локалног становиштва за зелене технологије 

Недовољна финансијска и економска средства 
за модернизацију, усавршавање технолошке, 
производне, еколошке  иновације 

Споро и недовољно обезбеђивање 
инвестиција за изградњу комуналне 
инфраструктуре 

 Конкуренција у туризму од стране других општина 

 Корупција 
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