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Апстракт: 

 

У овом раду је приказано анализирано стање животне средине града Крагујевца. 

Рад садржи и физичко - географске и друштвено - географске карактеристике града које 

су дате на почетку. Највећи део рада обухватају делови животне средине града, где је 

описано њихово тренутно стање и дате мере побољшања њиховог квалитета и 

квалитета животне средине уопште. Анализа стања животне средине је вршена у складу 

са резултатима мониторинга квалитета ваздуха, воде, отпада, нивоа буке и земљишта.  

 

Кључне речи: животна средина, ваздух, вода, отпад, бука, земљиште, мере 

заштите. 

 

 

 

 

Abstract: 

 

This master thesis presents analysed environment status of the city of Kragujevac. The 

thesis also contains phisycal geographical and social geographical characteristics of the city, 

which are given at the bigining. Most of the thesis covers parts of the city environment, which 

describes their current state and measures to improve their quality and quality of the 

environment in general. The analyse of environment’s state was carried out in acorrdance 

with the results of the monitoring of air, water, waste, level of noice and soil quality. 

 

Keywords: еnvironment, air, water, waste, noise, soil, protection measures. 
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1. Увод 

Заштита и унапређење животне средине је значајан глобални проблем 

савременог друштва. Његово решавање иницира, између осталог, и проналазак начина 

за рационално и комплексно коришћење природних ресурса, као и развијање и 

унапређење међународне сарадње у области научних истраживања. Загађеност и 

заштита животне средине деценијама уназад представљају веома значајан проблем 

човечанства. Бројни елементи животне средине су угрожени, а једном поремећени 

еколошки односи, скоро никада не могу бити доведени у првобитно стање. 

Планови, програми и мере заштите и унапређења животне средине су глобални 

задатак. Слободне, изворне и незагађене животне средине има све мање, а угрожене, 

деградиране и девастиране све више. Због тога је веома важно развити еколошку свест 

људи о значају здраве животне средине.  

Брига о заштити природе је одувек постојала, па ипак, до развоја еколошке 

свести долази постављањем првих теорија о животној средини у другој половини XVIII 

века. Средину XX века одликује интензиван индустријски развој великог броја земаља 

у свету, а самим тим и развој индустријске и комуналне инфраструктуре. То је 

наметало потребу о покретању људи, организовању конференција, оснивању удружења 

и институција за заштиту животне средине.  

Прва конференција Уједињених нација о животној средини, одржана је у 

Стокхолму 1972. године и представљала је прекретницу у односу човечанства према 

животној средини. Она је указала на алармантно стање квалитета животне средине. 

Пети јун, као први дан одржавања конференције у Стокхолму, проглашен је Светским 

даном заштите животне средине.
1
 

Након тога, брига о животној средини постаје значајнија. Међутим, са даљим 

развојем градова, земаља, повећањем броја становника, напретком технологије 

притисак на животну средину је све већи. Код људи је развијена еколошка свест, али 

често у пракси изгледа другачије. Најугроженије животне средине углавном имају 

градови са најразвијенијом тешком индустријом. Такав је случај и са Србијом, а међу 

индустријски најразвијенијим градовима је Крагујевац. 

                                                 

1
 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне 

средине, Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
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Крагујевац се налази у централном делу Србије, на реци Лепеници. Смештен је у 

котлини која је окружена планинама Рудник, Гледић и Црни Врх. Оне спречавају 

продоре јачих ветрова и обилних падавина, па уз умерено-континенталну климу 

пружају одличне услове за живот у Крагујевачкој котлини. Ове физичко-географске 

карактеристике, уз веома повољан географски положај су и разлог развитка самог града 

и индустрије у њему. Међутим, уз урбанизацију и индустријализацију често долази и 

до нарушавања природног изгледа и до загађења животне средине. Тако је, на жалост, и 

са Крагујевцем. 

Управо из тог разлога, предмет овог рада је анализа стања, проблеми и 

перспективе заштите животне средине Крагујевца, уз осврт на најугроженије делове 

средине и актуелне проблеме који доводе до њеног нарушавања.  

Циљ рада је приказ тренутног стања животне средине Крагујевца и предлог мера 

њеног унапређења и заштите. Кроз овај рад, указаћу на важност свих елемената 

животне средине, њиховог очувања и заштите, јер је здрава околина основни услов 

здравља људи. 
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2. Географски положај Крагујевца 

Крагујевац се налази у централном делу Србије, односно у средишњем делу 

Шумадије. Окружен је огранцима планина Рудник, Црни врх и Гледићких планина. „У 

географском координантном систему Крагујевац заузима 44
о
22` с.г.ш. и 20

о
56` и.г.д. 

Налази се на 181 m надморске висине, док је најнижа тачка у Крагујевачкој котлини на 

висини од 130 m и налази се у речном кориту Лепенице.“
2
 

 

Слика 1. Географски положај Крагујевца 

 

Извор: Маринковић, Д. и сарадници (2010): Локални еколошки акциони план града 

Крагујевца. Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту 

животне средине. Крагујевац 

                                                 

2
 Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 
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Град је смештен у најнижем делу Крагујевачке котлине, односно на лепеничком 

раседу. Јужни обод котлине је виши од његовог северног дела, док су источни и 

западни обод уједначене висине. Првобитни део града развио се на левој обали 

Лепенице. Овде је дно котлине шире, а земљиште благо нагнуто, па је положај града 

повољан јер омогућава његово ширење правцем пружања реке Лепенице.
3
 

Северну границу Крагујевца чини општина Топола, а североисточну општина 

Баточина. Источно и југоисточно од града је општина Јагодина, а на југу општина 

Рековац. Југозападно од Крагујевца налази се општина Кнић, западно општина Чачак, 

док је на северозападу општина Горњи Милановац. На основу овога може се видети да 

положај Крагујевца чини град центром читаве регије. 

Повољан географски положај Крагујевца омогућава и добру саобраћајну 

комуникацију. Град се налази 115 km јужно од Београда са којим је повезан 

магистралном друмском саобраћајницом. Такође, налази се и близу Европског 

коридора 10, односно ауто-пута Е-75 од којег је удаљен 25 km. Осим огромног 

националног значаја, овај правац има битну улогу за међународне транзитне токове из 

северне и западне Европе, за Грчку, Турску и земље Блиског истока. Својим значајем се 

истичу и регионални путни правци који повезују Крагујевац са осталим градовима 

Србије. 

Слика 2. Панорама Крагујевца 

 

Извор: https://znanjemdoposla.rs/kragujevac-jaca-turisticka-industrija/ 

                                                 

3
 Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 
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3. Физичко – географске карактеристике Крагујевца 

Физичко-географске карактеристике Крагујевца обухватају геотектонске и  

геоморфолошке особине терена, климатске и хидролошке карактеристике, биљни и 

животињски свет. Сам град и његову околину, пре свега, чини разноврстан рељеф. Он 

је представљен пространом Крагујевачком котлином у којој се налази град, околним 

планинама Рудником, Црним врхом, Гледићким планинама и долинама река. 

Најзначајнија река ове котлине је Лепеница, на којој се налази и сам град, а клима која 

у њој влада је умерено-континентална. 

3.1. Геотектонске и геоморфолошке карактеристике Крагујевца 

У геотектонском погледу, Крагујевац и његова околина леже на самој граници 

Српско-македонске масе и Унутрашњих Динарида.
4
 То значи да се Крагујевац налази 

на додиру старе родопске масе и млађих веначних планина, чиме се налази у донекле 

лабилној зони, подложној појави земљотреса. Овај простор је изграћен од стена 

различите старости. У формирању рељефа учествовале су стене палеозојске, 

мезозојске, терцијарне и квартарне старости. 

Петрографски састав је хетероген, због тога што је свака геолошка периода 

представљена са по неколико врста стена. Овако разноврстан геолошко-петрографски 

састав био је од највећег значаја и утицаја при формирању речних токова, сужења и 

проширења долина и појаву руда.
5
 

 „Литолошки састав територије Крагујевца је хетероген и сложен. На основу 

генетских одлика и физичко-механичких својстава, у литолошком смислу могу се 

издвојити следеће групе стена и стенских маса: 

1) Група везаних стена, 

2) Група полувезаних стена, 

                                                 

4
 Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 

5
  Степановић, Ж. (1966): Крагујевачка котлина. Географски годишњак број 2. Подружница 

Српског географског друштва у Крагујевцу 
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3) Група невезаних стена.“ 
6
  

У оквиру ових група издвојено је више класа специфичних својстава. За прву 

групу најкарактеристичније су силикатно шкриљаве финозрне стенске масе, затим 

силикатно кластичне са карбонатним везивом, карбонатне кристаласте стене и  

глиновите полуокамењене стене флишног и неогеног комплекса. Групу полувезаних 

стена чине стенске масе неогена и квартара. Неогене стене су представљене 

прашинастом глином и суглином, а од квартарних стена, овде се јављају делувијлане и 

алувијалне суглине и супескови. Групи невезаних стена припадају неогени, 

делувијални и алувијални шљункови и пескови.
7
 

У Крагујевцу нема налазишта руда, али у његовој околини има разноврсних 

руда. Раније су велики значај за град имала налазишта азбеста, па се у његовој близини 

и налазио рудник. Данас су за овај град значајне појаве ретких метала олова, цинка и 

живе у побрђу Рудника.  

У околини Крагујевца има налазишта гипса код Голочела и лежишта мермерних 

бреча у селу Рамаћи, међутим она нису у знатној мери истражена. У овом селу, у 

серпентинској маси, налази се и компактно рудиште гвожђа. Резерве гвоздене руде 

процењене су на 1,6 милиона тона. У близини Крагујевца, гвоздене руде има и на 

другим местима. У Каменици има кречних бреча. У близини села Кутлова и Добраче, у 

серпентинској маси нађена је азбестна руда веома доброг квалитета. На основу 

испитивања утврђена је резерва од 8,1 милиона тона. На југозападном делу брда 

Столице и у насељу Драча има појава манганских руда. Између насеља Вињишта и 

Грошнице има појава гипса. На великом броју места у атару Горњих Комарица има 

налазишта кварца.
8
 Ове појаве руда нису довољно истраженене, па за сада не могу да 

дају основу за интезивнију експлоатацију. 

У геоморфолошком погледу, Крагујевачку котлину чини широк спектар 

различитих облика. Рељеф је представљен планинама, брежуљцима, долинском равни 

реке Лепенице и њених притока. Котлина се налази на месту стицања шумадијских 

планина Рудника, Црног Врха и Гледићких планина. На подручју Крагујевца, разликују 

                                                 

6, 7 
Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 

 
8
  Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. 

(2013): Стратегија одрживог развоја града Крагујевца 2013-2018. Крагујевац. 



Стање, проблеми и перспективе заштите животне средине Крагујевца 

Маја Манојловић 

  

11 

 

се три рељефне целине: виша – планински део, средња - побрђе и ниска - равничарски 

део. 

На овој територији заступљени су следећи облици рељефа: тектонски, 

абразиони, флувијални, крашки и рецетни. Најзначајнији од њих су тектонски и 

флувијални облици. 

Према времену постанка, овде су заступљени, такође разноврсни облици. 

Најстарији су створени пре и за време постанка Крагујевачке котлине, док су остали 

створени током језерске фазе, затим после повлачења језера, рецентном ерозијом и 

акумулацијом.
9
 

Централни морфолошки облик представља алувијална раван реке Лепенице са 

притокама Згљешницом, Грошничком реком, Ждраљицом, Ердечком реком, Бресницом 

и бројним потоцима.  

Једну од геоморфолошких целина чини Крагујевачко побрђе. Оно чини прелаз 

између планина и равница, тј. између највишег и најнижег земљишта. Обухвата највеће 

пространство на подручју града Крагујевца. Њему припада западни обод Крагујевачке 

котлине од Ђурисела до Лужница, побрђе источног обода од Трмбаса до Ботуња, као и 

побрђе на дну котлине.
10

 Одликује се благо заталасаним падинама нагиба 0-5
о 

и 5-10
о
. 

Падине се налазе у зонама поточних долина, стрмијег нагиба >10
о
 и то су најчешће зоне 

у којима се готово по правилу јављају процеси нестабилности и клизања. Највише 

надморске висине у овој зони су до 325 m. Њу чине: подручје од Белошевца ка 

Баљковцу, Господарево брдо (288 m н.в.), Метино брдо (252 m н.в.), Кошутњак (266 m 

н.в.) и Ћава (302 m н.в.).
11

  

Планински део Крагујевачке котлине чине планине Рудник, Црни врх и Гледић, 

висине преко 500 метара. Црни Врх је према времену постанка, стара громадна 

планина, док су остале две младе веначне. 

Рудник представља хидрографски чвор Шумадије, односно развође између 

сливова Велике Мораве, Западне Мораве и Колубаре. Налази се између Љига, Горњег 

                                                 

9
 Степановић, Ж. (1966): Крагујевачка котлина. Географски годишњак број 2. Подружница 

Српског географског друштва у Крагујевцу 
10

 Маринковић, Д. и сарадници. (2010): Локални еколошки акциони план града Крагујевца. 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. Крагујевац 

11
 Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 
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Милановца и Крагујевца. Највиша је планина Шумадије, а његов највиши врх је 

Цвијићев врх, висине 1132 метра. Рудник је и по пространству највећа планина 

Шумадије. Изграђен је од шкриљаца, кречњака, пешчара, лапораца, конгломерата, а 

има и еруптивних стена.
12

 

Црни Врх се налази источно од Крагујевца, између река Лепенице, Ждраљице, 

Белице и Велике Мораве. То је шумадијска планина, висине 707 метара. Према генези, 

припада старој Родопској маси. То је хорст планина, изграђена од микашиста, мермера, 

гранита и риолита. Одваја Крагујевачко-лепеничку котлину од Беличке котлине на 

југу.
13

 На подручју Крагујевца пружају се следећи познатији врхови ове планине: 

Селаково брдо (541 m), Котрљане (570 m), Дренак (553 m) и Печене Ливаде (500 m). 

Крајњи огранци Црног врха према Крагујевцу су Метино брдо и Кошутњак са Илином 

водом.
14

 

Гледићке планине припадају унутрашњој зони Динарида према генези. Пружају 

се у правцу север-југ од Крагујевца до Западне Мораве. Завршавају се Господаревим 

брдом, а њихов највиши врх је Самар (922 m). Спадају у највише шумадијске планине. 

Изграђене су од шкриљаца и флиша. Планинском земљишту Гледићких планина на 

подручју Крагујевца припадају узвишења од Доње Сабанте, Баљковац, Грошнице и 

Голочела до Великих Пчелица и Дулена. Овде су познатији врхови: Стражара (652 m), 

Гувниште (657 m), Клик (517 m), Вучја коса (587 m), Црни врх (895 m) у Дулену, 

Гомиле (793 m), Иверак (777 m) и Велики вис (788 m). На подручју Крагујевца, 

Гледићке планине су рашчлањене речним долинама: Лепенице, Грошничке реке, 

Ждраљице, Пчеличке и Дуленске реке.
15

 

                                                 

12
    Павловић,    М. (2018): Географија Србије 1. Универзитет у Београду, Географски факултет. 

13
 Марковић, Ј. (1966): Географске области Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије. Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије. Универзитет у Београду, 

Географски факултет 

14
 Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 

15
 Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. 

(2013): Стратегија одрживог развоја града Крагујевца 2013-2018. Крагујевац 



Стање, проблеми и перспективе заштите животне средине Крагујевца 

Маја Манојловић 

  

13 

 

Око 1/3 територије Крагујевачке котлине представља терене висине од 0-200 m, 

а  2/3 територије изнад 200 m н.в. Најнижа надморска висина износи 130 m и налази се 

у селу Корману поред реке Лепенице.
16

 

3.2. Климатске карактеристике Крагујевца 

Крагујевац има умерено – континенталну климу јер се налази у средишту 

Шумадије у којој влада овај тип климе. На климу града утицај имају географски 

положај, рељеф, надморска висина и вегетација, али и антропогени фактори. 

Због слабо изражене вертикалне разуђености терена дејство климатских 

елемената је подједнако изражено на читавој територији Крагујевачке котлине. 

Међутим, на простору који обухвата територију града владају специфични 

микроклиматски услови. Поред природних чинилаца, на климу подручја Крагујевца 

утичу и антропогени фактори, као што су индустрија, енергетска постројења, топлане и 

градске саобраћајнице којима се одвија интензиван саобраћај. Они утичу на то да се 

клима града разликује од његове околине.
17

 

Према Кепеновој класификацији, клима Крагујевца припада групи „С“ умерено 

топлог кишног климата. Према основној подели у оквиру климатских типова сврстава 

се у “Cf“ умерено топли и влажни тип, односно у „Cfbx” Кепенов тип климата.
18

 

У граду и околини су сва четири годишња доба јасно изражена. Зимски периоди 

су са снежним покривачем, који се кратко задржава. Пролећа и јесени су умеренији, са 

променљивошћу времена и појавом киша. Јесен је топлија од пролећа. 

Основни климатски елементи, који имају највећег значаја у клими Крагујевца 

јесу температура ваздуха и количина падавина. Апсолутна максимална забележена 

температура била је 6. јула 1950. године и износила је 41,0
о
С, док је апсолутна 

минимална температура ваздуха измерена 31. јануара 1987. године када је регистровано 

-27,4
о
С.

19
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Табела 1. Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (
о
С) 

Крагујевца за период од 2014. до 2018. године 

 

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

2014 4,9 7 9,1 12,2 15,4 19,8 21,8 21,2 16,9 12,4 9,1 3,4 12,8 

2015 3,1 2,9 6,8 11,7 17,4 19,9 24,4 23,6 19,4 11,6 7,6 3,4 12,7 

2016 1,1 8,8 7,7 13,9 15,7 21,6 23 20,6 17,5 10,8 7,3 0,1 12,3 

2017 -4,4 4,5 10 11,6 16,7 22,7 24,3 24,1 17,5 12,1 7,6 4,1 12,6 

2018 3,7 2 6,6 16,4 19,5 21,1 21,8 23 17,6 13,9 7,6 2,6  13 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод  

 

Подаци из табеле 1 приказују да је у периоду од 2014. до 2018. године 

најхладнији месец био јануар са минималном температуром 2017. године (-4,4
о
С), док 

је прошле године (2018.) најхладнији месец био фебруар (2
о
С). Најтоплији месец исте 

године био је август, са температуром од 23
о
С, док је претходних година најтоплији 

био јул. Средња годишња температура Крагујевца је 13
о
С. 

Када се ради о непосредној околини града, температуре су нешто више северније 

од града у односу на јужни део. Разлог је непосредни утицај рељефа на климатске 

елементе. 

Појава ветра је релативно честа и јавља се из различитих праваца. Ветрови 

највише дувају током пролећа, а најмање током јесени. Најчешћи су северозападни и 

југозападни ветар, који дува са највећим интензитетом. Северозападни ветар има 

највећу честину у јуну и марту, а југозападни у децембру и јануару. За град су значајни 

и западни ветрови, који доносе падавине и штите град од лошег утицаја индустрије. До 

ових крајева допире и кошава, која се у народу назива „устока“. У Крагујевцу најређе 

дувају ветрови са истока и североистока. Источни ветрови доносе суво време, док зими 

изазивају јаче захлађење. Јужни и југоисточни веторви се најчешће јављају у новембру. 

Јужни ветар зими повећава температуру, а у току лета повећава испаравање. Ветар 

Северац се појављује у виду хладних таласа, па током зиме доноси мразеве, а лети 
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расхлађује земљиште. Ветрови у Крагујевцу су просечно слаби и њихова средња брзина 

износи 2-5 m/s.
20

 

„У време тишина изнад града се увек налази топлији и мање густ стуб ваздуха 

него изнад његове околине. Стога према граду струји ветар из околине који му доноси 

чист и освежавајући ваздух.“
21

 У Крагујевцу је овај ефекат присутан током лета. На 

мања локална струјања ваздуха утичу и језера у граду и околини, као и веће зелене 

површине у виду паркова. Ове површине су важне јер ветар заједно у комбинацији са 

градским зеленилом има значаја у проветравању града. 

Највећа облачност у граду је у зимским месецима, затим у пролеће, док је лети 

најмања. Облачност опада од јануара до јула и августа када је најмања. Јесен има мању 

облачност од пролећа.
22

 

Крагујевац има у просеку око 5,6 сати сунчевог сјаја током дана. Највећи број 

сунчаних сати има месец јул, а најмањи децембар. Август је у просеку најведрији, али 

највећи број сунчаних дана је у јулу због веће дужине трајања дана.
23

 

Релативна влажност ваздуха зависи од температуре ваздуха са којом је у 

обрнутом односу. Збот тога су њене вредности највеће зими, а најмање лети. Она 

равномерно опада од пролећа до лета, затим се повећава у току јесени, док се 

максимална вредност јавља зими. Нешто је нижа у Крагујевцу него у његовом 

непосредном окружењу. 

Територија града Крагујевца припада континенталном плувиометријском 

режиму. Највећа количина падавина се излучи у мају и јуну, а најмања у фебруару и 

октобру. Летњи максимум падавина се јавља као директна последица ниског ваздушног 

притиска, који је изазван високим температурама. Већа количина падавина у овом 

периоду године, условљена је повременим продорима западних и северозападних 

ваздушних маса, које доносе обилне пљусковите и краткотрајне падавине. Други 

максимум падавина се јавља у новембру. Први минимум падавина се јавља током зиме 

                                                 

20
 Благојевић, А. (2012): Природно-географске карактеристике развоја туризма Крагујевца. 

Дипломски рад. Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 

21
   Дукић, Д. (1981): Климатологија. IV допуњено и исправљено издање. Научна књига. Београд 

22
 Гвозденовић, М. (2011): Регионално географски приказ Крагујевца. Дипломски рад, 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 

23
 Благојевић, А. (2012): Природно-географске карактеристике развоја туризма Крагујевца. 

Дипломски рад. Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 



Стање, проблеми и перспективе заштите животне средине Крагујевца 

Маја Манојловић 

  

16 

 

због утицаја кошаве. Она тада дува са истока или југоистока, па доноси ведро време. 

Секундарни минимум се јавља током јесени, у октобру.
24

 Снежне падавине се излучују 

крајем јесени и током зиме. Највећи број дана под снежним покривачем је у јануару. 

„Апсолутни годишњи маскимум падавина се догодио 1970. године када је 

износио 899,2 mm, док је годишњи минимум падавина забележен током 2000. када је 

измерено 378,8 mm. Месечни максимум падавина је регистрован јуна 1999. године када 

се излучило 305 mm, а у октобру 1965. године је забележен месечни минимум када је 

било без падавина.“
25

 

Ипак, данас је у Крагујевцу недовољно падавина што је последица његовог 

положаја у нижем и средишњем делу котлине. Ободни делови града и његова 

непосредна околина добијају већу количину падавина. Узрок томе је утицај рељефа. 

Свуда око Крагујевца је виши терен, а на вишим и хладнијим местима расхлађена 

водена пара се згушњава и кондензује због чега се излучи више падавина него у нижим 

местима као што је, на пример, долина реке Лепенице.  

3.3. Хидролошке карактеристике Крагујевца 

Крагујевачка котлина се, на жалост, не одликује хидролошким богатством. Овај 

крај је водом доста оскудан, иако је речна мрежа развијена. Хидрографију града 

Крагујевца и околине чине површинске воде (извори, речни токови, вештачка језера) и 

подземна (изданска) вода. 

Изданска вода се ствара изнад непропустљивог слоја понирањем атмосферске 

воде и снежне сочнице. У Крагујевачкој котлини се налази на различитим дубинама. 

Најплића издан се јавља у долинским равнима река, на дубини од 2 до 5 метара, у 

местима: Белошевац, Петровац, Јовановац и Драгобраћа. На узвишењима, дубина 

издани знатно варира. Она је у распону од 1 до 32 метра, а има је и на далеко већим 

дубинама, јер се бунари копају до највеће дубине од 40 метара. У сливу Лепенице 

налазе се фреатска, артешка и субартешка издан.
26
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Извори немају великог значаја за хидрологију Крагујевца јер су слабе 

издашности, иако их има много. „За Крагујевачку котлину се може рећи да је богата 

изворима јер их има 520, од чега 9 у Крагујевцу“.
27

 Настали су захваљујући разним 

геолошким и геоморфолошким условима у даљој прошлости. Најчешће се јављају на 

додиру стена различите старости, на додиру дна и обода котлине и на додиру долинске  

ревни и долинских страна. Највише су заступљени гравитациони извори. Од давнина су 

имали значаја за оснивање насеља, а потом и за његово снабдевање водом. Данас се 

користе у виду јачих извора у већем броју насеља где су подигнуте јавне чесме.  

Главна река Крагујевачке котлине је Лепеница, која протиче кроз сам град. 

Извире на огранцима Гледићких планина у Голочелу, а улива се а у Велику Мораву, 

чија је лева притока. „Њен слив је највећим делом у Крагујевачкој котлини и заузима 

површину од 420 km
2
 или 68,3% површине котлине. Дуга је 48 km.“

28
 После регулације 

корита и ушћа, дужина овог тока је 55,4 km, а површина слива износи око 638,9 km
2
.
29

 

„Од извора Студенца тече најпре од југозапада према североистоку кроз 

крагујевачку котлину до Шупљаје, затим кроз Бадњевачку котлину тече према истоку 

до ушћа у Велику Мораву.“
30

 Долина и слив Лепенице су асиметрични због већег броја 

левих притока које теку са запада ка истоку. Током времена Лепеница је имала 

различиту дужину тока и променила је неколико ушћа. 

Максималне вредности водостаја Лепенице се региструју у марту, као резултат 

топљења снега, велике влаге у земљишту и честих киша. Минималне вредности су у 

септембру, услед високе евапотранспирације и мањих падавина. Према класификацији 
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речних режима, Лепеница припада умерено континенталној варијанти плувио-нивалног 

режима.
31

 

Лепеница се раније често изливала, а највећа катастрофална поплава догодила се 

1910. године када је поплавила знатан део Крагујевца и трајала је 48 часова. Касније су 

због тога обављени радови на регулацији корита. Најзначајнији радови извршени су 

1914., 1926., 1932., 1934. и 1977. године у самом граду. Најпроблематичнији део тока je 

у делу узводно од Баточине у селу Градац, где су и најчешћа изливања.
32

 Анализе 

протицаја на Лепеници, показале су да се јављају 2 максимума и 2 минимума, што 

указује на корелацију протицаја и падавина у сливу. Амплитуда између просечних 

малих и великих вода је велика, што указује на неуједначеност режима протицаја и на 

изразити бујичaрски карактер реке.
33

 

Потоци и мање реке у сливу Лепенице, такође имају бујични карактер, па се 

често изливају. Неки токови нису регулисани, па се они изливају и више пута годишње. 

Значајније притоке Лепенице су Драчка, Петровачка, Грошничка река и Ждраљица. 

У Крагујевачкој котлини налазе се три вештачка језера. То су: Грошничко, језеро 

на Бубњу и језеро у Шумарицама. Гружанско језеро се налази у непосредној околини 

града и има велики значај за сам град због својих карактеристика. 

Грошничко језеро се налази на истоименој реци, десној притоци Лепенице. То је 

најстарије вештачко језеро у Србији које се користи за снабдевање водом. „Са 

изградњом језера се отпочело 1931. године, а завршено је у пролеће  1938. године. Због 

смањења запремине језера, током 1962. године извршена је надоградња постојеће бране 

за 7,3 m.“
34

 Мали притицај воде у језеро и повећање броја становника Крагујевца, 

утицали су да вода овог језера ипак није довољна за снабдевање целог града. 

Језеро у Шумарицама налази се на Сушичком потоку, левој притоци Лепенице, 

између Шумарица и градског насеља Виногради. Првобитно је било намењено 
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наводњавању, али се никада није употребљавало у ту сврху. Изграђено је у периоду од 

1964. до 1967. године. Језеро је дуго 1350 m, док је просечне ширине 175 m.
35

 

Језеро на Бубњу се налази у истоименом градском насељу. Налази се у 

алувијалној равни Лепенице. Створено је у напуштеном удубљењу, где је пре рата, 

вршена експлоатације земље за потребе циглане које је у то време постојала. Површина 

језера је 3,57 хектара, просечна дубину 1,5 m, дужина 300 m и ширина 250 метара. У 

овом језеру је константована велика разноврсност биљног и животињског света, а 

значајно је и као гнездиште дивље патке, црне лиске и барске кокице.
36

 

Гружанско језеро је настало преграђивањем средњег тока реке Груже. Језеро се 

не налази у Крагујевачкој котлини, али има велики значај за град. Примарна намена је 

била водоснабдевање. Међутим, језеро је значајно јер омогућује и заштиту од поплава, 

задржавање наноса и поправљање режима малих вода.  

Изградња бране, којом је преграђена Гружанска река започета је 1979. године, а 

са радовима је завршено 1985. године. При највишем водостају дужина језера износи 10 

km, а ширина варира од 200 до 1500 метара. Просечна дубина језера износи 6,3 метара, 

а максимална 31 метар, непосредно уз брану. Језеро се храни водама својих 5 притока и 

атмосферским падавинама. Притоке су мањег значаја, а током сушног дела године 

остају без воде. Преко језера прелази регионални пут Крагујевац – Чачак.
37

 Због овог 

пута и близине градова Крагујевца, Краљева и Чачка, Гружанско језеро има повољан 

географски положај. 

3.4. Педолошке карактеристике Крагујевца 

Педолошка грађа Крагујевца и његове околине обухвата широк распон 

различитих типова земљишта. Она представљају привредне потенцијале и омогућују 

развој пољопривреде овог подручја. На овој територији заступљени су различити 

типови тла због деловања различитих фактора. Тла су настала под утицајем геолошке 

подлоге, климе, вегетације, али и антропогеним утицајем.  
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Рељеф је од великог значаја за распоред типова тла. Највећу заступљеност имају 

основни типови земљишта: алувијум, смоница, гајњача и смеђе земљиште. Алувијум је 

тип земљишта у коме преовлађују честице глине. Заступљен је у долинама са нешто 

издигнутим тереном. Делувијалне наслаге се јављају на падинама брегова, док се 

гајњача налази на долинским странама, заравнима и вишем побрђу. На овим теренима 

делимично се јавља и подзол, а на нижем побрђу смоница. Ова земљишта представљају 

типове са повољним физичким и хемијским особинама, па су високо продуктивна.
38

 

Остали типови тла који су овде заступљени имају неповољне особине, па се 

сматрају непродуктивним. Такво је, на пример, скелетно земљиште које се јавља на 

планинском подручју. Оваква тла су погодна за формирање шумске вегетације, 

нарочито ако се налазе на пешчарима и кречњацима. Земљишта на територији града 

Крагујевца су кисела или слабо кисела. 

3.5. Флора и фауна Крагујевца 

Крагујевац и његова околина се налазе на простору који је некада био под 

бујном вегетацијом шума по чему је читав простор и добио име - Шумадија. 

Уништавање шума почело је интензивније после устанака у XIX веку. Тада је отпочело 

и масовније насељавање ових простора, затим борба за обрадиве површине, па је све то 

довело до повећаног крчења и уништавања шума. Данас је територија Крагујевца слабо 

шумовита. 

Флора овог краја се састоји од самоникле и културне вегетације. Самоникли 

биљни свет чине травна и шумска вегетација, док се од културног биља гаје житарице, 

индустријско биље, поврће и воће. 

Карактеристична станишта шумских заједница јесу различите заједнице 

листопадног дрвећа, као што су: храст, буква, граб, брест, јасен, јасика, липа, клен, 

багрем. Врбово-тополине шуме, заступљене су искључиво као деградирани остаци. 
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Тополе су ретке, готово појединачна стабла, док су врбе заступљене у виду младих 

стабала. Антропогеним утицајем дошло је до деградираног стадијума ових врста.
39

 

У долинама река раније су биле развијене шуме храста лужњака и пољског 

јасена. Ове шуме су представљале најстарије остатке медитеранских шумских 

заједница. Њих је посебно карактерисало богатство флоре у приземном слоју, што је 

давало представу о њима као остатку некадашњих старих „прашума“. Сада су готово у 

потпуности девастиране, па су се задржала само појединачна стабла.
40

 

Шуме белограбића јављају се претежно на јужним експозицијама, великим 

нагибима и на плитким и скелетним типовима земљишта. У њиховим комплексима све 

чешће се појављују мале обешумљене површине које се трансформишу у делове 

степске вегетације.
41

 

Антропогене шуме заузимају мале површине, али добијају све већи значај, како 

са еколошког тако и са економског аспекта. Ови засади настају углавном на 

девастираним стаништима других шума и ређе у напуштеним агросистемима. У њима 

су најзаступљенији багрем и четинарске врсте. 

У Крагујевачкој котлини шуме су најзаступљеније  у сливовима Грошничке 

реке, Угљешнице, Осанице, Драчке реке и Ждраљице. У долини реке Лепенице, уз 

њено корито, углавном је заступљена шума врбе.
42

 

Највећи градски парк јесу „Шумарице“ које су уједно и спомен парк. Биљни свет 

Шумарица се састоји од травне вегетације и мешовитих шума храста, граба, јасена, 

цера и букве, а има и четинарске вегетације. Осим овог парка, у граду се налазе и 

„Велики парк“, „Илина вода“ и „Кошутњак“. Линеарно зеленило представљено је 

зеленим површинама дуж саобраћајница и водотокова у виду дрвореда, зеленог шибља 

и травњака.  

Поред шумске, заступљена је и травна вегетација, која по свом пореклу 

преставља секундарну вегетацијску појаву. Највише је има у околини града. Ливаде су 

настале крчењем шума и данас су све мање заступљене.  
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Када је реч о фауни, на подручју Крагујевца и његове околине могу се срести 

бројне врсте сисара: дивља свиња, зец, лисица, јазавац, твор, јеж, кртица, веверица, 

срна и други. Од птица заступљене су: јаребица, препелица, дивљи голубови, грлица, 

вране, свраке, сове, ласте, славуји и друге. Фазан представља врсту која је унета у 

екосистем и која се несметано прилагодила његовим условима. Од риба у појединим 

токовима и акумулацијама заступљени су сом, смуђ, шаран, деверика, караш итд.
43

 

Због антропогеног утицаја, територија Крагујевца није толико богата флором и 

фауном као што је њена околина. Природна флора и фауна не може да опстане у 

условима градске средине, тако да се на овом простору јављају поједини њихови 

представници. Углавном се налазе у градским парковима. 

 

Слика 3. Градски парк Шумарице 

 
 

Извор: https://www.eupro.org.rs/lsu/kragujevac   
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4. Друштвено – географске карактеристике Крагујевца 

4.1. Историја града 

 „Крагујевац се први пут помиње у тапу-дефтеру 1476. године под називом 

Крагујевац.“
44

 Развио се из турске касабе у највеће насеље високе Шумадије. Од тада, 

па до 1818. године Крагујевац је био под влашћу Турака и око двадесетак година под 

аустријском окупацијом.  

Град је добио име по птици крагуј. Овај простор је некада био под бујном 

шумском вегетацијом, па је било услова да на њему живе крагуји. Такође, у литератури 

се помиње да је деспот Стефан Лазаревић њих користио у лову. Последњи крагуј је 

одстрељен 1935. године. Данас се на грбу града, у знак имена који носи, налази ова 

птица.
45

 

За време вишевековне османлијске власти, од средине XIV до почетка XIX века, 

Крагујевац је био мала варош са вијугавим улицама. Грађена је и уређивана за потребе 

већинског турског становништва. Био је у рангу касабе и развијао се на левој обали 

Лепенице. За развој града је од већег значаја био долазак аустријске власти 1718. 

године. Тада се у Крагујевац враћа одбегло становништво јер га Турци напуштају. Из 

тог периода је утврђење „Шанац – Крагујевац“ који уједно представља и први уређени 

и објављени план Крагујевца. По повратку Турака у град 1739. године овај шанац је 

порушен. На почетку Другог српског устанка 1815. године Турци су га поново 

напустили. 

Удаљеност од саобраћајница у долини Велике и Западне Мораве била је веома 

важна за сам град, јер је то утицало да у време ослободилачких ратова против Турака, 

почетком XIX века, постане политички центар Србије.
46

 Од великог значаја за развитак 

града је 1818. година јер је кнез Милош Обреновић тада изабрао Крагујевац за 
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престоницу обновљене Србије. У периоду од 1818. до 1841. године мења се изглед 

града, јер као центар тадашње државе врши одређене функције. Крагујевац постаје 

управно-политичкки, културно-просветни, здравствени, војни и привредни центар 

тадашње Србије. Такође,  Крагујевац почиње да се урбанизује и територијално шири. 

У Крагујевцу су основане: прва Гимназија у Србији (1833.),  Лицеј (1838.) -  прва 

највиша образовна институција у Србији, претеча Универзитета у Београду, затим први 

суд (1820.), позориште „Књажеско-србски театар“ (1835.), прве новине („Новине 

сербске“), музичка формација („Књажеско-српска банда“), прва апотека, галерија 

слика, музеј, библиотека. Такође, у два наврата, Крагујевац је био седиште црквене 

власти у Србији, од 1821. до 1823. и од 1830. до 1835. године. Највиши представник 

црквене власти у то време – митрополит имао је своје седиште у овом граду.
47

 

Док је Крагујевац био престоница Србије, у њему су одржавани сви важнији 

скупови. То су биле старешинске скупштине на које су долазили старешине и кнезови. 

Међутим, касније је кнез Милош на скупове позивао виђеније кметове, трговце, 

свештенике и друге људе тог времена, па су се такве скупштине називале 

„општенародним“. Кнез Милош је у Крагујевцу сазвао Народну скупштину на Сретење 

15. фебруара 1835. године и донео чувени „Сретењски“ Устав, први српски модеран 

Устав и један од првих европских демократских Устава.
48

 

Од 1841. године Крагујевац више није био престоница, али је и даље задржао 

свој политички значај, па је сматран значајним политичким центром Србије. Све до 

ослобођења Ниша 1878. године у њему су и даље одржавани сви важнији скупови. 

Прекретница у привредном развоју града била је 1851. година када је у 

Крагујевцу почела са радом тополивница. Изливањем топа 1853. године је отпочела 

нова етапа привредног развоја и стекли су се услови да град добије суштинске одлике 

које и данас носи. У то време настављена је изградња нових објеката чиме се град 

ширио.
49
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Година 1878. је у историји Србије значајна због доношења одлуке Берлинског 

конгреса по коме је Србија постала самостална држава. За Крагујевац је овај датум 

важан из разлога што су баш у овом граду објављене одредбе Берлинског конгреса.
50

 

Крајем XIX века Крагујевац постаје једно од нјавећих привредних средишта 

Србије захваљујући војној индустрији и изградњи железничке пруге долином 

Лепенице.
51

 Такође, постаје јак трговачки центар, често у неким гранама трговине и 

испред Београда. Тако је привлачио бројне досељенике, због чега је пре Првог светског 

рата био трећи град по величини у Србији. За време Првог светског рата, Крагујевац је 

поново постао престоница, али ратне Србије (1914.-1915.). 

У периоду између два светска рата дошло је до обнове и развоја Војно техничког 

завода. Пред Други светски рат, Завод је спадао у највећа предузећа у нашој земљи и 

запошљавао је око 12 000 радника. Развој индустрије одразио се и на просторни развој 

Крагујевца. Изграђена су нова насеља, нови објекти у центру града, нова окружна 

болница, зграда учитељске школе, стадион, хиподром, док је Војно технички завод 

проширен. Такође, регулисано је корито реке Лепенице и изграђени су нови мостови, 

модеран водоводни систем и град је укључен у електросистем Србије.  

Други светски рат, нажалост, донео је многа разарања и патње Крагујевцу. Град 

је доживео трагедију у којој је стрељан велики број грађана. Најтежи дани у историји 

града били су од 19. до 21. октобра 1941. године. У том периоду су нацисти стрељали 

велики број Крагујевчана што је означавало знак одмазде због наводног напада 

партизана на немачке војнике. Тада је важило стрељање 50 грађана за рањеног 

немачког војника, а 100 стрељаних за мртвог војника. У овој трагедији, убијено је 2 500 

- 5000 грађана и стрељане читаве генерације ђака. У знак сећања на њих, подигнут је  

споменик „Пето три“ у Шумарицама, који је данас симбол града. 

Након завршетка Другог светског рата врши се обнова града што утиче и на 

даљи развој у свим областима, па тако и у демографском погледу. Посебан акценат је 

стављен на развој привредног сектора, односно индустрије, саобраћаја, здравства, 
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угоститељско-туристичког аспекта и културно-просветне делатности. Највеће 

индустријско и градско предузеће за запошљавање била је фабрика аутомобила 

„Застава“ у којој је било запошљено десетине хиљада грађана. 

Од 1976. Крагујевац је постао универзитетски центар. Он је бележио развој и 

напредак у свим делатностима до 90-тих година прошлог века, а затим је уследила 

економска криза која је владала у читавој држави. Током бомбардовања НАТО алијансе 

1999. године, град је доживео велику штету, када су страдали објекти и чиме је 

нарушена животна средина. У XXI веку Крагујевац постаје значајан привредни, 

културни, образовни, здравствени и регионални центар Шумадије, па је по величини 

четврти град у Србији. 

 

Слика 4. Споменик Успење у Крагујевцу 

 

Извор: https://www.eupro.org.rs/lsu/kragujevac 
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4.2. Становништво и насеља 

„На широј територији града Крагујевца и простору Шумадије регистровано је 

184 локалитета из разних временских епоха, од палеоплита преко неолита, бакарног, 

бронзаног и гвозденог доба, па све до античког периода и средњег века.“
52

 

Најстарији археолошки подаци на територији данашњег града Крагујевца потичу 

из старијег каменог доба и указују на давнашњу настањеност овог подручја. Обухватају 

период од пре око 40 000 година. Из овог периода потиче и палеолитско станиште у 

пећини Градац, под Јерининим брдом. Налази се у околини Крагујевца. Пећина је 

откривена 1951. године, када су нађени трагови пећинске фауне – пећинског медведа и 

хијене.
53

 

Према остацима биљних и животињских врста, изгледу пећинских станишта, 

облику оруђа и сл., може се закључити како су људи живели на подручју данашњег 

Крагујевца и његове околине. Они су живели у мањим заједницама у оквиру које је 

била изражена подела послова, а њихова основна делатност била је везана за 

сакупљачко-ловачку привреду. 

Територија Крагујевачке котлине била је насељена и у неолиту. О томе сведочи 

археолошко налазиште Дивостин које припада винчанској и старчевачкој култури. Овај 

локалитет представља једно од најзначајнијих археолошких налазишта на Балкану. 

Откривен је 1952. године у селу Дивостин. Истраживањем локалитета 1968. године 

откривене су 23 куће и пратећи археолошки материјал као што су: оруђе, оружје, 

камени и коштани предмети, судови, фигуре и хиљаде фрагмената керамике. Решењем 

Завода за заштиту споменика и културе у Крагујевцу, од 18. марта 1969. године, 

праисторијско насеље у селу Дивостин утврђено је као Споменик културе.
54

 

У Шумадији се интензивно живело у периоду од XII до XIV века. То се може 

закључити на основу писаних извора и покретном археолошком материјалу. У српским 

средњевековним споменицима из тог времена, област Лепенице, тј. жупа Лепеница се 

први пут помиње као део Немањине државе. Претопоставља се да се седиште ове жупе 
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најпре налазило у селу Градац, а касније у селу Петровац, данашње приградско 

насеље.
55

 

Главно насељавање Шумадије и околине данашњег Крагујевца почело је крајем 

XVIII века. Тада је становништво из јужних планинских и крашких крајева Црне Горе, 

Санџака и Херцеговине мигрирало према Шумадији. Тако да су најбројнији 

досељеници у ове крајеве из Динарских предела. Разлози оваквог кретања 

становништва били су политички и економски, као што су: слабе економске прилике у 

матици, висок природни прираштај, крвна освета, зулум, отимање и потурчивање 

хришћанске деце. Како би привукли становнике, за време владавине кнеза Милоша 

Обреновића досељеницима су даване многе привилегије.  

„Први званични подаци о становништву Крагујевца су из пописа становништва 

из 1834. године када је Крагујевац имао 2 235 становника. По попису из 1844. године  

имао је 2 376 становника, али без урачунатог турског и јеврејског становништва. 

Године 1862/63. број становника је био 4 879, а на попису становништва 1874. је било 6 

663 становника. На почетку XX века, Крагујевац је имао 15 530 становника. Наредних 

деценија број становника се увећавао. Након првог послератног пописа 1948. године 

подручје града Крагујевца имало је 85 468 становника.“
56

 Процес урбанизације у 

послератном периоду условио је снажну редистрибуцију становништва и формирање 

урбаних региона, међу којима је био и Крагујевац. Тако је овај град био један од првих 

иницијалних језгара из којих су касније оформљени функционално урбани региони. 

Због тога, Крагујевац и бележе већи популациони пораст између 1961. и 1971. године.  

Пописом из 1961. Крагујевац је бројао 105 701 становника, а од тада се бележи и стални 

раст броја становника приградских насеља. Почетком осамдесетих година XX века, 

Србије се налазила на преласку из фазе примарне у фазу секундарне урбанизације, што 

је означено јаком редистрибуцијом становништва, просторно демографском 

поларизацијом и формирањем мреже градских насеља са доминантним учешћем 

градова са преко 100 000 становника, међу којима је био и Крагујевац.
57

 Попис 
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становнинштва 1991. године унео је систематизацију насеља јер су бројна насеља 

укинута и припојена Крагујевцу. На тај начин је град увећан на 144 608 становника.“
58

 

Пописом становништва 2002. године, Крагујевац је имао 175 802 становника. 

Ово се односи на стално становништво, док је са урачунатим становништвом које живи 

у иностранству број становника био 180 872. Према попису из 2011. године Крагујевац 

је имао 179 417 становника, а у 2018. години има 177 383 становника. Густина 

насељености у граду износи 213 ст/km
2
 (податак из 2017. године).

59
 

Последњих година је стопа природног прираштаја у сталном паду. У 2018. 

години она је износила -3,3 промила. Према попису из 2011. Крагујевац броји укупно 

50 783 домаћинстава, а просечна крагујевачка породица у 2017. години има 2,97 члана.  

Када је реч о полној стурктури, жене чине 51,6% становништва, односно у граду има 77 

820 жена и 73 015 мушкараца, односно 48,4% целокупне популације Крагујевца.  Према 

подацима последњег званичног пописа становништва спроведеног 2011. године, 

најбројнију групацију у погледу старости, чини становништво између 55 и 60 година, 

на које се односи 17,8% укупне популације града. Просечна старост мушкараца је 70 

година, док жене живе у просеку пет година дуже.
60

 

Становништво у Крагујевцу је изузетно хомогено и од укупног броја становника 

95,90% чине Срби. Од националих мањина Рома има 0,83%, а Црногораца 0,36%. 

У образовној структури становништва највеће учешће има становништво са 

завршеном средњом стручном спремом са 54,5%, потом са завршеном основном 

школом 17,6%, док становништво са завршеним вишим образовањем учествује 6,2%, а 

са високом 11,3% становништва. У укупном броју становника, укупно има 2 198 

неписмених, односно 1,35%.
61

 

Град Крагујевац је територијална јединица коју чине 57 насељених места са 77 

месних заједница. Административно и територијално је подељен у пет општина. То су 

општине Стара Варош, Пивара, Аеродром, Станово и Страгари. Према подацима 

пописа из 2011. године 136 396 становника живи у градским, а остатак од 26 081 
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становника у осталим насељима. Према томе у градским насељима живи 84%, а 

сеоским 16% становништва.
62

 

4.3. Привреда Крагујевца 

У привредном развоју Крагујевца, индустрија је одувек имала велику улогу. За 

почетак развоја индустрије у Крагујевцу, а самим тим и у Србији сматра се 1851. 

година. Тада је у престоници тадашње Кнежевине Србије основано прво индустријско 

предузеће – Тополивница, а 1853. године, изливањем првог топа у њој започета је 

индустријска производња у Србији.
63

 

Крагујевац је и данас један од већих индустријских центара у земљи. Високо 

учешће у индустрији има металопрерађивачка индустрија, чији је носилац 

аутомобилска индустрија (некад фабрика „Застава“ – данас „Fiat аутомобили“). 

„Fiat“ је највећа фабрика аутомобила у Србији. Од почетка производње 1953. 

године у њој је произведено више од 4 милиона возила. Аутомобили се пласирају и на 

тржиште 76 земаља света. Фабрика је производила два легендарна модела „Фићу“ и 

„Југо“. Највећи извоз у њеној историји остварен је половином 80-их година XX века, 

када је на тржиште САД-а пласирано 147 000 возила марке „Југо“. Као рекордна година 

у историји „Заставе“ била је 1989. година када је произведено 220 000 возила.
64

 Период 

од 1991. до 1999. године је најтежи у историји ове фабрике због распада СФРЈ, 

економске санкције међународне заједнице и НАТО бомбардовања. Веома значајно за 

индустрију Крагујевца данас, јесте потписан уговор 2008. године о заједничком 

улагању италијанског “Fiata“ са Републиком Србијом у крагујевачку фабрику 

„Застава“. Овај уговор је омогућио ревитализацију српске ауто-индустрије, отварање 

нових радних места и стимулисање развоја низа других сектора у граду. 

У Крагујевцу се, осим фабрике аутомобила, налазе и фабрика ауто делова „21. 

октобар“, фабрика за производњу галових и техничких ланаца „Филип Кљајић“, 

грађевинско предузеће „Ратко Митровић“. Развијене су и прехрамбена индустрија, 
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представљена фабриком „Црвена звезда“, текстилна индустрија - фабрика за 

производњу текстила „22. децембар“ и друге. 

У оквиру индустрије у граду, поједине приватне фирме успешно послују и на 

српском и на међународном тржишту. Неке од њих су: „Форма Идеале“, која се бави 

производњом намештаја, предузеће „Милодух“, које производи ракију „Линцуру“, 

приватно предузеће „Флорес“ са производњом ракије „Жута оса“ и друге.
65

 

За развој пољопривреде Крагујевачке котлине, погодне услове пружају плодно 

земљиште, велике површине под воћним засадима и капацитети за развој сточарске 

производње. Структуру укупних површина пољопривреног земљишта на територији 

града Крагујевца чине: 

Оранице и баште – 71.7% 

Воћњаци – 15,3% 

Ливаде и пашњаци – 11,5% 

Виногради  – 1,5% 
66

 

Основне ратарске културе у Крагујевцу и околини су пшеница, кукуруз, 

индустријско биље. Највише се производи кукуруз. Значајан удео у пољопривреди 

имају и површине под поврћем, грожћем, воћем. Осим ових култура, на територији 

Крагујевца произведе се и знатна количина сточарских производа као што су: месо, 

млеко, јаја, вуна, а производи се и мед. У сточарској производњи послује фарма јунади 

„Собовици“, фарме свиња, живинарске фарме, инкубаторска станица, кланице и 

мешаона сточне хране. На подручју града послују два друштвена предузећа - Агросеме 

и Собовица и Институт за стрна жита. 

Развој туризма у Крагујевцу има велики потенцијал. Град има повољан 

географски положај, налази се у близини важнијих саобраћајница, одликује се 

богатством природних ресурса, флоре, фауне, културно-историјског наслеђа и сл. Сви 

ови услови омогућавају развој разних видова туризма: транзитног, стационарног, 

пословног, спортско-рекреативног, ловног и риболовног, здравственог и сеоског 

туризма. 
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Слика 5. Фабрика „Fiat“ у Крагујевцу 

  

Извор: https://botomex.rs/en/portfolio_page/fiat -factory-kragujevac/ 

 

 

Слика 6. Фабрика „Ратко Митровић“ у Крагујевцу 

                
 

Извор:  http://www.rmkompanija.co.rs/istorija_eng.html    
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5. Стање, проблеми и перспективе заштите животне средине 

Крагујевца 

„Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот – природне 

вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки 

ресурси, биљни и животињски свет.“
67

 

У Крагујевцу, највећи проблеми животне средине су стање ваздуха, одлагање 

комуналног отпада и ниска еколошка свест из ове области. Решавањем ових проблема 

бави се Служба за заштиту животне средине Крагујевца, која је уз партнерску подршку 

институција и организација на локалном нивоу израдила Локални еколошки акциони 

план. Овај документ представља услов за даљи одрживи развој града, чијом применом 

се унапређује стање животне средине и здравља људи. 

Циљеви Службе за заштиту животне средине града Крагујевца јесу достизање 

стандарда у областима заштите природних ресурса, управљања отпадом, заштите 

ваздуха, земљишта, воде и сл. У складу са тим,  Народна скупштина Републике Србије 

је 2009. године, у оквиру тзв. "зеленог пакета" закона из области заштите животне 

средине ратификовала Архуску конвенцију о доступности информација, учешћу 

јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине.
68

 

У Крагујевцу је током 2010. године почео са радом први Архус центар у Србији. 

Његово оснивање су подржали Министарство животне средине и просторног 

планирања и Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС-а) у 

Србији. Овај центар омогућује свим грађанима приступ информацијама и учешће у 

доношењу одлука у области заштите животне средине. Његов циљ је и да унапреди 

примену Архуске конвенције (донета 1998. године). Задаци Архус центра су: 

- организација свих активности како би грађанима биле доступне информације 

о животној средини,  

                                                 

67
 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне 

средине, Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 

68
 Маринковић, Д. и сарадници. (2010): Локални еколошки акциони план града Крагујевца. 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. Крагујевац 
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- формирање градског савета за заштиту животне средине које ће бити 

саветодавно тело,  

- успостављање правних механизама заштите грађана у оним ситуацијама када 

су угрожени или животна средина у којој живе, 

- предузимање свих активности на решавању проблема у граду Крагујевцу.
69

 

Служба за заштиту животне средине Крагујевца врши, пре свега, процену стања 

животне средине. На основу тога поставља приоритетне проблеме и дефинише 

конкретне активности у циљу њиховог решавања и унапређења животне средине града. 

Служба се бави и подстицањем еколошких иницијатива на локалном, регионалном и 

националном нивоу. 

 5.1. Стање и проблеми квалитета ваздуха Крагујевца 

Ваздух је један од најважнијих сегмената животне средине који је развојем 

индустрије постао загађен састојцима који нарушавају здравље човека, а затим и 

загађују животну средину. Главне компоненте ваздуха су: азот, кисеоник, аргон и 

водена пара. Овај састав се током геолошке и органске еволуције мењао, али највећи 

утицај на ваздух имао је човек. Под утицајем антропогеног фактора, мењају се 

концентрације основних састојака ваздуха, а укључује се и велики број гасова из 

вештачких извора. На тај начин долази до загађења овог сегмента животне средине. 

„Ваздух се сматра загађеним уколико се у њему налазе стране компоненте у 

концентрацијама које изазивају штетне последице по здравље људи и уопште биолошке 

системе и наносе штету људској економији.“
70

 

Извори аерозагађења су бројни. Према пореклу, они се деле на: 

 Природне: гасови термалних извора, вулкани, пожари, космичка прашина, 

гасови мора, земљишта и сл. 
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 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне 
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 Вештачке – антропогено загађење, пореклом из индустрије, производње 

електричне енергије, саобраћаја, технологије итд.
71

 

 „Узроци загађења ваздуха у Србији су: сагоревање горива лошег квалитета, лош 

квалитет моторних горива, употреба старих возила без катализатора, застарела 

технологија у индустријском и енергетском сектору, непостојање националног катастра 

загађивача ваздуха, непостојање националног пописа гасова стаклене баште и 

неодговарајућа мрежа за мониторинг квалитета ваздуха.“
72

 Већина њих су и узроци 

загађења ваздуха у Крагујевцу. Основне загађујуће материје у атмосфери овог града 

доспевају из аутомобилске индустрије. Оне такође настају и као продукти сагоревања 

које емитују Енергетика д.о.о. и друге енергане или специфични загађивачи, као што су 

војни Техничко ремонтни завод, Ливница "034 Metal Industry" и други. Осим њих, 

јављају се и тзв. "мали емитери". То је велики број индивидуалних ложишта, пекара, 

печењара, роштиљских радњи итд. које могу, за људе из свог непосредног окружења, 

бити узрок еколошких и здравствених проблема.
73

 

Нажалост, до зaгађења долази и услед непостојања законских одредби које 

ограничавају потрошњу појединих енергената, затим због недостатка квалитетне мерне 

опреме и неуређености финансирања периодичних испитивања (загађивач плаћа 

мерење директно институцији која мери). Осим тога, постојећа законска регулатива 

која се односи на састав коришћеног горива, минималну ефикасност постројења и 

емисију штетних продуката сагоревања се не спроводи у оној мери и којој је 

потребно.
74

 

Током сагоревања различитих облика горива у моторима или фабрикама 

испушта се велика количина штетних материја. Неке од њих су: угљен-моноксид, 

угљен-диоксид, сумпор-диоксид, оксиди азота, пепео и чађ. Ове материје углавном 
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потичу из индустрије и саобраћаја, па су они и основни извори загађења ваздуха 

Крагујевца.
75

 

 

Табела 2. Локације и параметри испитивања аерозагађења у Крагујевцу 

Место узорковања Параметри 

Институт за јавно здравље 

сумпордиоксид (SО2), азотдиоксид 

(NО2), формалдехид (HCHО), олово 

(Рb), чађ 

О. Ш. "Мирко Јовановић" 
сумпордиоксид (SО2), азотдиоксид 

(NО2), чађ 

Предузеће "Филип Кљајић" 
сумпордиоксид (SО2), азотдиоксид 

(NО2), чађ 

Пивара - Здрав. стан. бр. 3 
сумпордиоксид (SО2), азотдиоксид 

(NО2), чађ 

Илићево - обданиште 
сумпордиоксид (SО2), азотдиоксид 

(NО2), чађ 

Аутобуска станица 
азотдиоксид (NО2), формалдехид 

(HCHО), олово (Рb) чађ 

Медицинска школа 
азотдиоксид (NО2), формалдехид 

(HCHО), олово (Рв) чађ 

Мала вага 
азотдиоксид (NО2), формалдехид 

(HCHО), олово (Рb) чађ 

Ул. Саве Ковачевића аероседимент 

Солитер "Y" аероседимент 

Железничка станица "Диорк" аероседимент 

Хитна помоћ аероседимент 

О. Ш. "М. Јовановић" аероседимент 

О. Ш. "Вук Караџић" аероседимент 

Фабрика коже "Партизан" аероседимент 

Станово - Циглана аероседимент 

О.Ш. "III Крагујевачки батаљон" аероседимент 

Пивара код парка аероседимент 

Обданиште Илићево аероседимент 

О. Ш. "М. Тодоровић" аероседимент 

Извор: http://www.izjzkg.rs 

Један од највећих вештачких извора емисије у Крагујевцу је Енергетика д.о.о. 

Данас је она све више комунално предузеће задужено за даљинско грејање града. 

Технички систем чине шест котларница, а најважнија међу њима су: на матичној 

локацији – котларница Застава, затим Клинички центар Крагујевац и Ердоглија. 
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Ови котлови као гориво, поред гаса, још увек користе мазут, док котларница 

Застава користи и угаљ. Код њих је регистрован сумпор диоксид у димним гасовима у 

знатним количинама. То је последица коришћења мазута и угља, јер се у њима 

сагоревао мазут из нафте пореклом са Блиског истока, па се јављају високи садржаји 

сумпора (преко 2%), а самим тим и висока емисија сумпор диоксида. Поред тога, може 

се наћи и емисија азот оксида, на самим границама дозвољене. Она се јавља као 

последица високих температура сагоревања и оптерећења котла у зони горионика.
76

 

Котларница Застава, с обзиром да има ложиште на чврсто гориво, испушта 

високу емисију пепела, максималну емисију угљен диоксида, потенцијално високу 

емисију угљен моноксида и веома високу емисију сумпор диоксида. Котлови са 

сагоревањем угљене прашине највећи проценат формираног пепела емитују у димни 

тракт (и преко 80% укупног пепела), што их чини неподесним за урбане целине, попут 

Крагујевца. Разлог томе је угаљ лошијег квалитета, са великим садржајем пепела и 

влаге, који се користи у производњи.
77

 

Ипак, емисија димних гасова, у односу на постојећу регулативу је прихватљива. 

Мерења емисије из топионице Предузећа "034 Metal Industry" показала су да се емисија 

такође налазила у оквиру дозвољених вредности.  

Једне од најзначајнијих честица које се налазе у загађеном вздуху Крагујевца 

јесу суспендоване честице PM10. То су ситне честице прашине, најдоминантније у 

загађеном ваздуху, које су најчешћи узрок преурањене смрти у Србији. Годишња 

гранична вредност ове честиице јесте 40 µg/m
3
. Њено прекорачење у 2017. години 

забележено је на већини станица у Србији, као и у Крагујевцу. У овом граду, вредност 

честице РМ10 била је 44 µg/m3.
78

 

 

 

Табела 3. Статистички приказ концентрације РМ10 (µg/m3) у 2017. години у 

градовима Србије 
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РМ10 

Средња 

годишња 

вредност 

Број 

дана са 

> 50 

µg⁄m3 

Максимална 

дневна 

вредност 

36' у низу 

максималних 

дневних 

концентрација 

Расположивост 

података у 2017. 

(%) 

Ваљево 59 114 806 117,6 91 

Панчево 57 157 223 102,6 95 

Краљево 54 106 347 125,9 98 

Београд: Нови Београд 46 98 290 87,6 96 

Крагујевац 44 101 254 78,1 94 

Београд: Д.Стефана 40 76 260 82,4 99 

Ниш 38 74 251 90,3 93 

Београд: Обреновац 37 71 189 65,6 99 
  

Извор: Кнежевић, Ј., Јовић, Б., Димић, Б. (2018): Годишњи извештај о стању 

квалитета ваздуха у Републици Србији 2017. године. Министарство заштите 

животне средине. Агенција за заштиту животне средине. Београд  

На основу података из табеле 3 можемо видети да се Крагујевац налазио на 

петом месту у Србији по загађености ваздуха честицама РМ10 у 2017. години. Такође 

има и велики број дана (101) са прекорачењем дневне граничне вредности (ГВ), тј. 

више од 50 µg/m3. „По уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха, не сме у току године бити више од 35 прекорачења дневне ГВ. Уколико је 

тридесетшеста у опадајућем низу дневних концентрација РМ10 већа од дневне ГВ, 

50µg/m3, закључује се да је било више од дозвољеног броја прекорачења дневних 

концентрација РМ10“.
79

 Према томе, овакво прекорачење је било и у Крагујевцу. У 

загађеном ваздуху, тј. у суспендованим честицама РМ10, налази се бензопирен, као 

најзначајнији представник полицикличних ароматичних угљоводоника. Његов садржај 

у 2017. години такође је прекорачен у Крагујевцу. 

Присуство суспендованих честица у ваздуху може бити резултат директних 

емисија или емисија прекурсора ових честица као што су азотови оксиди, сумпор-

диоксид, амонијак и органска једињења. На здравље људи штетни утицај имају ситније 

честице, пречника испод 10 μm (PM10). Загађујуће микрочестице у ваздуху изазивају 

повећање кашља, чујног дисања, бронхитиса, оштећење функције плућа, а могу да 

изазову и смрт у зависности од дужине експонирања истим. Утврђено је да смртност 
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највише зависи од дужине експонирања овим честицама. Аналитичка студија „Здравље 

становништва Шумадијског округа 1998-2008.“ коју је урадио Институт за јавно 

здравље Крагујевац, показује да су болести система за дисање код деце на територији 

Шумадијског округа заступљене са преко 60% у укупном броју обољења. То је било у 

вези са повећаном концентрацијом чађи у ваздуху.
80

  

Саобраћај је један од водећих фактора који доприносе проблемима везаним за 

ваздух, а самим тим и за животну средину у Крагујевцу. Путничка возила на улицама 

града су стара просечно 16 година, док су теретна просечно стара 14 година. Углавном 

су у лошем техничком стању и емитују вишеструко већу емисију загађујућих материја 

у ваздух од савремених возила, чији је удео у укупном броју возила веома мали. Стара 

и истрошена возила емитују велике количине дима и ситних честица, које су са аспекта 

здравственог ризика и најопасније. 

Разлог загађења ваздуха из моторних возила јесу горива која су испод европских 

стандарда. У Србији се много дуго користио бензин са додацима олова и дизел гориво 

са високим садржајем сумпора, па се јављала висока концентрација сумпора и олова у 

ваздуху. Емисија издувних гасова доприноси високим атмосферским концентрацијама 

угљен диоксида, озона, алдехида, органске киселине и таложних материја.
81

 

У близини Крагујевца, налази се неактивни рудник азбеста, у чијој се близини 

налази и јаловиште. Ово јаловиште се данас не одржава, па долази до спирања 

материјала атмосферским падавинама и његовог ширења под утицајем ветра. На тај 

начин може доћи до угрожавања здравственог стања становништва јер инхалација 

азбестних влакана или азбестне прашине доводи до озбиљних респираторних проблема, 

као и до одређених типова канцера. 

У Крагујевцу је у 2018. години регистровано загађење  ваздуха на раскрсницама 

и на стационарним тачкама индексом црног дима (чађ) и азотним оксидима. Такође, 

забележена је и оптерећеност ваздуха суспендованим честицама РМ10 и PМ2,5, а у 

појединим месецима јавила се и повећана концентрација тешких метала (април) и 
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укупних таложних материја (мај, јун). Локалне мерне станице за имисиона мерења (24h 

мерења) су: Чистоћа, Споменик Штафета, Илићево, О.Ш. Мирко Јовановић и Пивара. 

Вредности индекса црног дима током целе године биле су изнад законом 

дозвољених ГВИ (граничних вредности имисије) од 50 μg/m
3
. Углавном су повећане 

вредности биле на локацијама Пивара, Чистоћа и Илићево. Највећа вредност 

забележена је у јануару на локацији Пивара и износила је 130 μg/m
3
. Повећане 

вредности јављале су се и на локацијама: Аутобуска станица, Мала вага, Средња 

медицинска школа и сл. На њима су забележена и прекорачења дозвољених вредности 

индекса црног дима и то по броју дана изнад ГВИ. Највећи број дана изнад ГВИ био је 

у јануару на локацијама Аутобуска станица и Мала вага и износио је 13 дана.
82

 

 Повећане вредности чађи на прометним раскрсницама углавном се јављају због 

саобраћаја, али и повећаног индивидуалног ложења домаћинстава у зимским месецима. 

Таква ситуација је нарушавала квалитет ваздуха, посебно на локацијама Мала вага, 

Аутобуска станица, Чистоћа и Пивара. Загађен ваздух је неповољно утицао на 

осетљиве популације грађана посебно у време саобраћајног шпица. 

Највећа вредност за азот диоксид забележена је, такође, у јануару на раскрсници 

Аутобуска станица и износила је 94 μg/m
3
. Гранична вредност имисије је 85 μg/m

3
. 

Максимално измерена вредност за PM2,5 била је у фебруару у вредности од 68,1 μg/m
3
, а 

ГВИ је 20 μg/m
3
 на годишњем нивоу. Највећа вредност за PМ10  измерена је у мају на 

локацији Чистоћа и била је 125,5 μg/m
3
, а ГВИ је 50 μg/m

3
. Концентрације тешких 

метала у већим концентрацијама од дозвољених у 2018. години јавиле су се једино у 

априлу. Дозвољене вредности никла су 20 ng/m
3
, а оне су биле повећане у једном од 

седам праћених дана. Вредност је била 23,73 ng/m
3
. Измерене су повећане вредности 

никла на локацији школе Мирко Јовановић у суспендованим честицама PM10 два од 

седам праћених дана. Износиле су 21,75 ng/m
3
 и 24,20 ng/m

3
. Концентрације метала 

никла биле су изнад циљне вредности на истој локацији и у суспендованим честицама 

PM2,5. Концентрације кадмијума биле су више од циљне вредности два од седам мерних 

дана. Износиле су 6,17 ng/m
3
 и 5,31 ng/m

3
, а циљна вредност за кадмијум је 5 ng/m

3
.
83
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На локацији Чистоћа измерена је повећана вредност УТМ (укупних таложних 

материја) једино у мају у износу од 524,02 mg/m
2
/дан. Већа концентрација бензена од 

дозвољене (на годишњем нивоу 5 μg/m
3
) измерена је у јуну на раскрсници у центру 

града код Споменика Штафети и била је 5,3 μg/m
3
. Ово мање аерозагађење бензеном 

јавило се као последица фреквентног саобраћаја.
84

 

5.1.1. Предлог мера заштите квалитета ваздуха у Крагујевцу 

У Крагујевцу редовну контролу квалитета ваздуха још од 1975. године спроводи 

Институт за јавно здравље Крагујевац. Контрола подразумева редовно континуирано 

праћење основних загађујућих материја које су законом прописане. 

Оцену квалитета ваздуха у Србији за 2017. годину, извршила је Агенција за 

заштиту животне средине Србије на основу годишњих концентрација загађујућих 

материја добијених мониторингом квалитета ваздуха. Добијени подаци указали су да је 

у Србији, током ове године квалитет ваздуха био I категорије тј. чист или незнатно 

загађен, осим у градовима: Ваљево, Краљево и Крагујевац.
85

 На територији града 

Крагујевца, током 2017. ваздух је био III категорије, односно прекомерно загађен. 

Разлог оваквог резултата било је прекорачење граничне вредности суспендованих 

честица РМ10. Овакво стање у Крагујевцу је задњих неколико година. 

Као доминантан извор загађења ваздуха у граду, током читаве године је 

саобраћај. Током грејне сезоне то су енергане и индивидуална ложишта која користе 

чврста горива са пуно пепела и течна горива са великом количином сумпора. Да би се 

смањила емисија штетних гасова у ваздуху из котларница, једно од решења јесте 

корипћење искључиво гаса као гориво. За такве котлове је карактеристично одсуство 

емисије угљен моноксида, сумпор диоксида, занемарљива емисија пепела и чађи, 

смањена емисија угљен диоксида, као и стабилна емисија азотних оксида. Смањење 

емисија ситних честица из градског саобраћаја могуће је применом природног гаса, као 

и правилним техничким одржавањем старих возила и заменом старих новим возилима. 
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Да би се у Србији превазишао проблем загађења ваздуха издувним гасовима, 

потребно је и увођење биогорива. Његова производња би се базирала на дрвенастим 

биљкама, које су генетски модификоване, да би биле брзорастуће. Као сировина за 

производњу биогорива, могу да послуже и биљке са великим садржајем скроба и 

уљастим материјама.
86

 

Када је реч о загађењу које потиче загревањем домаћинстава, једно од добрих 

решења уштеде енергије и смањења загађења долази од Америчког савета за енергетски 

ефикасну привреду. Према њима, уколико би се просечна температура грејања у 

домаћинствима смањила за 30
о
C, уштедела би се енергија којој одговара 500 000 барела 

нафте сваког дана. Системи за загревање су неефикасни, што за последицу има 

повећано избацивање у атмосферу штетних материја. Тако 12% од укупне емисије 

сумпор-диоксида и азот-диоксида, који су узрочници киселих киша, потиче од 

загревања домаћинства.
87

 

На основу тренутног стања квалитета ваздуха Крагујевца, долази се до закључка 

да су потребене одређене мере решења проблема аерозагађења. То су: 

 примена природног гаса уместо угља лошег квалитета,  

 употреба безоловног бензина и дизел горива бољег квалитета, 

 стимулисати примену природног гаса у аутобусима градског превоза, 

 праћење утицаја загађења ваздуха на здравље, 

 смањити последице негативног утицаја саобраћаја на здравље 

становништва, 

 обука возача за еколошки начин коришћења возила, 

 размотрити могућност примене стимулативне пореске политике за сва 

физичка лица и фирме које докажу да се редовно брину о еколошкој 

исправности својих возила и/или ложишта.
88
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Осим оваквих мера, потребно је и континуирано информисати се о здравственом 

стању становништва, о стању животне средине, о градској клими и промени климе, о 

квалитету ваздуха, инфраструктури града, саобраћају итд. 

5.2. Стање и проблеми квалитета вода у Крагујевцу 

У Србији је значајно опао квалитет вода услед убрзане индустријализације, 

урбанизације и потреба пољопривреде. Површинске воде су данас све значајнији 

пријемници отпадних вода из канализационих система и загађених спираних површина. 

Ове воде, уз антропогени фактор негативно утичу на промене акватичне средине.
89

 

Стање водних ресурса на територији Крагујевца није задовољавајуће. Значај 

вода је изузетно велики за квалитет животне средине и здравље становништва. Воде на 

овом подручју су изложене интензивном загађивању. Последица тога је низ негативних 

утицаја на саму животну средину и повећан здравствени ризик по становништво.  

Загађења воде узрокују: пољопривреда, због коришћења вештачког ђубрива,  

комуналне отпадне воде из насеља и неуређене депоније. У водама се јавља и хемијска 

контаминација која је углавном резултат антропогеног деловања. У њој се у повећаној 

концентрацији могу наћи амонијак, нитрати, нитрити и сл. Они негативно утичу на 

квалитет вода и живи свет у њима. У водама се могу наћи и остаци пестицида и 

минералних ђубрива који доспевају спирањем земљишта из руралних подручја. Ове 

материје погоршавају квалитет воде, повећавају микробиолошку контаминацију и 

употребу воде чине ризичном по здравље становништва. 

Воде на територији Крагујевца су загађене различитим загађивачима. Доњи ток 

Лепенице је угрожен комуналним и индустријским отпадним водама, док је река 

Јасеница угрожена јаловиштем азбеста. Долине њихових притока углавном су загађени 

због постојања депонија на њиховим ободима. Језера на подручју Крагујевца, такође су 

угрожена. Заађивачи ових површина су интензивнија еутрофизација и човеков утицај.  

Лепеница спада у четврту категорију река по загађености. У њој су пронађени 

тешки метали и отрови разних врста. Због тога, она подсећа на отпадни канал, а не на 

реку. Њен главни загађивач је индустрија "Фиат Аутомобили Србија". У склопу тог 
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система има 11 постројења за прераду отпадних вода, али ниједно од њих није 

исправно. Због прања филтера из лакирнице у фабрици аутомобила, деценијама је боја 

воде у реци варирала од беле, преко зелене, до црвене. Загађивачи реке су и бивша 

друштва "Групе Застава”: “Енергетика”, “Застава оружје” и "Фабрика аутомобила", које 

испуштају отпадне воде без претходног пречишћавања. У тим водама има тешких 

метала: гвожђа, нитрата, нитрита, хлорида. Загађивачи Лепенице су и произвођачи боја, 

разних хемијских препарата, штампарије, млекаре, кланице, перионице, који испуштају 

отрове у отворене водотокове, који се преко притока уливају у Лепеницу.
90

  

Током 2018. године вршено је микробиолошко и хемијско испитивање воде 

Лепенице. Узорак сирове - површинске воде реке, узет је наспрам Заставиног сервиса 

током септембра. На основу добијених вредности испитиваних параметара, у физичко - 

хемијском погледу, вода реке Лепенице припада IV класи. Током децембра вршено је 

испитивање сирове - површинске воде Лепенице пре моста ка индустријској зони. Овај 

узорак воде, у физичко - хемијском погледу припадао је V класи вода.
91

 

На основу анализа рађених 2010. године, утврђено је да су водотокови 

Крагујевца изложени еутрофизацији (повећаном прихрањивању воде, што доводи до 

цветања исте), уз тенденцију погоршања квалитета. Такав је случај и данас. 

Језера на територији града су такође под утицајем загађивача. Ипак, детаљне и 

честе анализе њихових вода нису вршене. На основу анализа из 2008. године, утврђено 

је да у језеру у Шумарицама има присуство Escherichia coli, Streptococcus faecalis и 

других колиформи што је језеро чинило непогодним за купање. У њему се често може 

наћи и Cyanobacteria која изазива иритацију коже и очију. Антропогено присуство које 

се повећава из године у годину, доприноси повећаној еутрофизацији и све већем 

загађењу језера. Све је чешћа употреба моторних чамаца и скутера на језеру, чија 

горива и уља доспевају у воду и на тај начин угрожавају флору и фауну, а могу довести 

и до тога да језеро постане дистрофно (сиромашно биогеним хранљивим материјама).
92

 

                                                 

90
 Илић, В. (2012): Стање загађености животне средине у Крагујевцу као последица рада "Групе 

Застава“. Студијско истраживачки рад. Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука. Чачак 

91
 Годишњи извештај о испитивању површинских вода у Крагујевцу у 2018. години (2018). 

Институт за јавно здравље Крагујевац 

92
 Маринковић, Д. и сарадници. (2010): Локални еколошки акциони план града Крагујевца. 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. Крагујевац 



Стање, проблеми и перспективе заштите животне средине Крагујевца 

Маја Манојловић 

  

45 

 

Језеро Бубањ је значајан екосистем јер има разноврсну флору и фауну 

акватичних станишта. Осим тога, располаже и великим потенцијалом с обзиром на 

своју локацију. Нажалост, није у добром стању јер је неуређено, запуштено и обрасло 

трском. Такође, није ни адекватно истражено, заштићено нити експлоатисано. У њему 

је развијена макровегетација и сиромашна фауна дна што указује на процесе 

дистрофије.  

„Када је реч о језеру Грошница, анализе из 2008. године, показују пад садржаја 

раствореног кисеоника по дубини, односно ниске вредности раствореног кисеоника и 

проценат засићења воде кисеоником што указује на тренд погоршања квалитета воде 

(III и IV класа). Од опасних и штетних материја јавља се повећана концентрација 

мангана.“
93

 

Погрешан приступ и третирање воде као сировине (за водоснабдевање 

становништва, индустрију, туризам и др.), а не као дела животне средине, доводи до 

пропадања или неадекватног коришћења појединих акумулација, као што је језеро 

Гружа. Ово језеро је извориште које доминантно учествује у водоснабдевању 

становника Крагујевца, иако у целини припада општини Кнић. Језеро је веома загађено, 

а с обзиром да је главни извор водоснабдевања Крагујевца, значајно је јер на тај начин 

угрожава здравље становника овог града. 

Пре свега, локација на којој је направљена акумулација Гружа, се показала као 

неповољна. Подизањем бране дошло је до потапања плодног земљишта, а с обзиром да 

је прошло скоро две године од уклањања вегетације, па до пуњења, дошло је до 

поновног развића биљака. У води се тако, још на самом почетку формирања 

акумулације, нашла велика количина нераспаднутог органског материјала, као и знатна 

количина нутријената, заостала услед примене ђубрива на потопљеним обрадивим 

површинама. Језеро је окружено великим бројем људских насеља из којих директно 

стижу отпадне фекалне воде. Дуж највећег дела обода акумулације налазе се бројне 

њиве и повртњаци, на којима је интензивна употреба ђубрива и пестицида. У сушним 

периодима, када се повуче вода из најплићег дела језера, те површине се употребљавају 

уз комплетну агро-техничку обраду. На тај начин, након поновног подизања нивоа 

аукмулације, у воду доспевају и органски материјал и нутријенти. Посебну 
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карактеристику представља и мост изнад самог језера, који повезује Крагујевац и 

Чачак. Преко њега се одвија фреквентни саобраћај, па велике количине издувних гасова 

доспевају изнад акумулације. На језеру је и све већа активност риболоваца, од којих 

многи користе чамце, тако да гориво и уље додатно оптерећује воду акумулације.
94

 

Испитивања вршена 2015. године показала су изражену термичку 

стратификацију воде, ниску провидност, суперсатурацију у површинском слоју воде и 

дефицит кисеоника. Он настаје као последица утрошка кисеоника на разлагање 

органских материја и респираторних процеса биљних и животињских организама. На 

језеру је утврђен интензиван развој алги и цијанобактерија, процес еутрофикације и 

„цветања“ воде.
95

 Језеро има малу дубину и масу воде, али зато има велику површину 

што је битан предуслов еутрофикације. На његовој површини је и констатован развој 

алги и цијанобактерије Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault. До њиховог 

формирања долази када је продукција фитопланктона веома интензивна, што доводи до 

хипереутрофије. Повећана еутрофикација има за последицу "цветање" алги или 

цијанобактерија у летњем периоду године и током јесени. Овом процесу погодују 

високе температуре, стабилне временске прилике, опадање нивоа воде у акумулацији 

итд.
96

 Повећана продукција фитопланктона у пролеће, довела је до повећања pH 

вредности површинског слоја воде, смањења провидности језера и повећаног садржаја 

органског угљеника у води. У језеру је пронађена и Abundance цијанобактерија и 

висока концентрација хлорофила, који указују на опасност високог степена по здравље 

људи.
97

 Због дефицита и ниске вредности раствореног кисеоника вода акумулације 

припада IV класи бонитета. 
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Загађењу језера Гружа додатно доприносе антропогене активности у приобаљу, 

као што је дивља градња, неконтролисане рекреативне активности, интензивна 

пољопривреда и др. Истраживања су показала да квалитет воде у акумулацији Гружа 

није на задовољавајућем нивоу, па је потребно предузети мере заштите и унапређења 

како би се побољшао њен квалитет. 

 

Слика 7. Сателитски снимак акумулације Гружа са означеним локацијама на 

којима је вршено узорковање 

 
 
 

Извор: Денић, Љ., Вељковић, Н., Стојановић, З. и сарадници (2018): Статус 

површинских вода Србије. Анализе и елементи за пројектовање мониторинга. Министарство 

заштите животне средине Агенција за заштиту животне средине. Београд 
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Слика 8. Акумулација Гружа 

 

 

Извор: Денић, Љ., Вељковић, Н., Стојановић, З. и сарадници (2018): Статус 

површинских вода Србије. Анализе и елементи за пројектовање мониторинга. Министарство 

заштите животне средине Агенција за заштиту животне средине. Београд 

 

Квалитет воде јавних чесми не задовољава критеријуме предвиђене 

Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Бактериолошка неисправност 

већине јавних чесми узрокована је, пре свега, присуством колиформних бактерија 

фекалног порекла: Escherichia coli, Streptococcus faecalis, као и Citrobacter spp. и 

Enterobacter spp.  „Најчешћи узрок физичко - хемијске неисправности воде је повећана 

концентарција нитрата и повећана електропроводљивост. Она најчешће указује на 

присуство већег садржаја минералних соли у води (тврдоћа воде). Повећана 

концентрација нитрата је најчешће пратећи ефекат органског загађења воде, одређеног 

минералошког састава тла или последица уноса веће количине азотних ђубрива у 

земљиште.“
98
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Анализе квалитета воде са јавних чесми у Крагујевцу, вршене 2006. године 

показале су да се вода ни са једне чесме не препоручује за пиће. Таква ситуација је и 

много година касније. Већи број чесми годинама није одржаван у грађевинско 

техничком погледу, односно нису спровођена редовна чишћења и дезинфекција 

каптажа, као и одржавање околног простора. Институт за јавно здравље Крагујевац 

контролише два пута месечно јавне чесме у граду.
99

 

 

Табела 4. Хигијенски статус воде за пиће са јавних чесми на подручју Крагујевца 

у 2018. години 

 

Бр. 
Назив 

чесме 

Узорковано (број) Неисправно 
Употребљивост 

воде за пиће Хемијска 

анализа 

Бактериолошка 

анализа 
Хемијски Бактериолошки 

    Број % Број %   

1. Шумарице 12 24 12 100 17 70,83 Не  

2. Дивостин 12 24 10 83,33 9 37,5 Да 

3. Бубањ 10 22 10 100 16 72,72 Не  

4. Кошутњак 12 24 6 50 24 100 Не  

5. Теферич 12 24 12 100 16 72,72 Не  

6. Белошевац 12 24 12 100 15 62,5 Не  

У к у п н о 70 142 62 
 

97     

 

Извор: Годишњи извештај о испитивању хемијске и бактериолошке исправности воде 

за пиће са јавних чесама у Крагујевцу у 2018. години (2018). Институт за јавно здравље 

Крагујевац 

 

Табела 4 показује да је у 2018. години, од укупно 142 узорка бактериолошки 

било неисправно 97 (68,31%), док је од 70 узорака 62 било хемијски неисправно, тј. 

88,57%. Вода са ових чесми није била исправна за пиће, осим чесме у Дивостину. 

Када се пореде резултати из 2006. и 2018. године, примећује се да је после 12 

година остварено побољшање квалитета воде само на једној чесми (у Дивостину). Ово 

је далеко од задовољавајућег стања, што указује на недовољно посвећивање пажње 

алтернативним изворима водоснабдевања. Крагујевачка котлина је богата изворима 
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који су одувек били важан извор водоснабдевања града. Немарност људи је довела до 

њиховог тренутног стања, али то је могуће променити. Извори и подземне воде су 

значајни водни ресурси у свакој животној средини, па је потребно водити рачуна и о 

њима као и о површинским токовима и акумулацијама. Загађење природних вода 

антропогеним утицајем огледа се и по томе што људи претварају бунаре у септичке 

јаме и на тај начин трајно нарушавају квалитет подземних вода. 

Један од најзначајнијих узрока загађења животне средине је и неодговарајућа 

канализациона инфраструктура, односно неадекватно сакупљање и пречишћавање 

отпадних вода.
100

 Оне повећавају могућност ширења патогена, а коришћење вода са 

високим садржајем загађујућих материја као пто су: органске материје, пестициди, 

фертилизатори, тешки метали негативно утичу и на животну средину и на здравље 

становништва. У Крагујевцу се отпадне воде одводе посебно, тј посебно се одводе 

санитарне, а посебно атмосферске.  

За одржавање градског канализационог система, одвођење и пречишћавање 

санитарних отпадних вода задужено је ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, а за 

планирање и финансирање изградње нове мреже ЈП "Предузеће за изградњу града" 

Крагујевац. 

Индустријска отпадна вода се одводи помоћу постројења за пречишћавање 

отпадних вода у самим предузећима (предтретман). Највећи број ипак, данас није у 

функцији, јер су предузећа или престала са радом или раде са знатно смањеним 

капацитетима. На тај начин, индустрисјко загађење воде може довести до неколико 

значајних последица по животну средину. Оно утиче на смањење квалитета и 

квантитета површинских водних ресурса, угрожавање подземних извора, наглашавање 

процеса еуторфикације и уништавање области намењених рекреацији. 

5.2.1. Предлог мера заштите вода у Крагујевцу 

Крагујевац се снабдева водом са три водоводна система: површинском водом са 

вештачких акумулација Гружа и Грошница и подземном водом са 14 рени бунара у 
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селу Брзан. Свуда је заступљена комплетна технологија пречишћавања воде и 

дезинфекција хлорисањем. Преко овог система се снабдева више од 99% становништва.  

Контролу квалитета пијаће воде врши Институт за јавно здравље у Крагујевцу 9 

пута месечно на 16 пунктова. Воду дистрибуира ЈКП "Водовод и канализација". 

Пунктови су тако одабрани да се у потпуности покривају сви делови града и сва три 

система за водоснабдевање. Међутим, резултати испитивања 2009. године су 

показивали да је физичко-хемијска неисправност постојала у чак 52,9% испитиваних 

узорака. Основни узрок тога је био већи утрошак калијум-перманганата и мирис настао 

због повишених конценрација органских материја. Ово се углавном односило на 

тачкама у граду које се снабдевају са Гружанског водоводног система. Због тога је исте 

године на погону за пречишћавање воде са Гружанског система уведен поступак који је 

значајно снизио вредности критичног параметра. Микробиолошка неисправност се 

јавља у свега 0,7% испитиваних узорака.
101

 

Поред контроле квалитета воде са водоводних система, врши се и систематска 

контрола квалитета воде са јавних чесми. Тако могу да се прате стања подземних вода 

и утицаји загађивача на њихов квалитет, на основу чега се процењује утицај и ризик 

коришћења ових вода на здравље корисника. 

Ради очувања природних вода на територији града Крагујевца одређен је 

предлог мера заштите, приказан у оквиру Локалног еколошког акционог плана. Циљ 

ових мера је заштита водних ресурса и унапређење квалитета површинских вода на 

подручју Крагујевца.  

Оне подразумевају следеће активности:  

 израда и примена мониторинга као основа за заштиту и побољшање 

квалитета, 

 предузимање мера да се постојећи извори загађења уклоне или сведу на 

могући минимум,  

 предузимање мера за спречавање даљих загађивања водених екосистема,   

 израда катастра загађивача природних водотокова,  

 утврђивање стања постројења за пречишћавање отпадних вода и снимак 

стања свих предтретмана,  
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 дефинисање мера за оптимизацију третмана отпадних вода пре њиховог 

укључивања у природне екосистеме, 

 едукација становништва и медијска кампања, 

 израда билборда, флајера и другог пропагандног материјала са 

образовним садржајима везаним за заштиту вода.
102

 

Крагујевац је први град у Србији који је 90-тих година прошлог века, системски 

започео решавање проблема отпадних вода изградњом Система за сакупљање, 

одвођење и пречишћавање отпадних вода града Крагујевца. Основна његова функција 

је пречишћавање отпадних вода до захтеваног квалитета за упуштање у водопријемник, 

односно реку Лепеницу.  

Анализа отпадних вода је показала да већина њих не показује знаке значајнијег 

оптерећења, осим у погледу садржаја амонијака, масти и уља и смањене концентрације 

кисеоника. Предтретмани индустријских отпадних вода у Крагујевцу не функционишу 

и на тај начин долази до повећаног садржаја земноалкалних метала, сулфата, 

детерџената, цинка и сл. у њима. Такође, недостаје терцијарна обрада отпадних вода 

што се манифестује повећаним садржајем амонијака.
103

 

Заштита вода Крагујевца подразумева и унапређење постојећих водених еко-

система, језера "Бубањ" и "Спомен парк", мочвара и других влажних зона. То се може 

остварити ревитализацијом деградиране природне вегетације и повећањем малих вода 

на рекама. 

Да би се побољшало стање вода и обезбедила њихова заштита потребно је и 

развити свест код становништва о поштовању начела одрживог развоја. Управљање 

водама и коришћење вода мора се одвијати тако да се потребе садашњих генерација 

задовољавају, а да се тиме не угрожава могућност будућих генерација да задовоље 

своје потребе. 

Вода је природни ресурс који се не сме неповратно и нерационално трошити. 

Воду треба посматрати као део природе, есенцијалну, динамичку, важну и променљиву 

компоненту екосистема. Због тога је потребно рационално коришћење ресурса 
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подземних пијаћих вода и вршити континуирано праћење квалитета и промена стања 

воде. То подразумева испитивање физичко-хемијских и микробиолошких 

карактеристика целокупне издани, али и проучавање геолошких, хидролошких, 

еколошких и других значајних фактора који утичу на квалитет воде.
104

 

5.3. Стање и проблеми квалитета земљишта у Крагујевцу 

Пољопривредно земљиште је један од основних ресурса града Крагујевца, па је 

због тога важно сагледати његово тренутно стање и узорке могућег загађења. Осим у 

пољопривреди, незагађено земљиште је значајно и као грађевински ресурс. 

Законодавство Републике Србије издваја три категорије земљишта: 

 пољопривредно: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, 

рибњаци, трстици и мочваре,  

 грађевинско и  

 шумско земљиште.
105

 

Поред директног загађења земљишта, на њега негативно утичу загађење 

подземних и површинских вода, ваздуха, затим саобраћај, уништавање биљног и 

животињског света, депоновање отпада и урбано планирање. Они погоршавају његов 

квалитет и узоркују његов губитак. 

У Крагујевцу се контролом квалитета и праћењем стања земљишта као 

пољопривредног ресурса и индикатора загађености животне средине баве: Институт за 

јавно здравље Крагујевац, Пољопривредна стручна служба Крагујевац и Центар за 

стрна жита Крагујевац. Заштитом земљишта од ерозије и штетног дејства вода бави се 

ВДП „Ерозија“. Управљањем и надзором над земљиштем као грађевинским ресурсом 

баве се: Градска управа града Крагујевца, ЈП „Предузеће за изградњу града“, ЈП 

„Дирекција за урбанизам“. 
106
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Да би се заштитило земљиште, а самим тим и животна средина, законом је 

прописано да се спроводи обавезан систем контроле плодности за власнике свих 

категорија земљишта и контрола квалитета минералних ђубрива за произвођаче. 

Испитивање плодности се врши сваке пете године, које је на територији града у 

надлежности „Пољопривредне стручне службе Крагујевац”.  

Пољопривреда утиче на земљиште двојако. Са једне стране, захваљујући 

ливадама и пашњацима, она штити земљиште од деструктивних утицаја. Са друге 

стране, може да га уништи интензивном обрадом или загади претераном употребом 

пестицида. Структура шумског фонда је значајна за земљиште јер штити површински 

слој од спирања, чувајући на тај начин, земљишну влагу и омогућујући процес 

стварања хумуса. 

Нато бомбардовање 1999. године нанело је велику штету по животну средину 

Крагујевца, а самим тим и угрозило здравље становника. Током исте и наредне године, 

истраживањима су идентификована четири озбиљно контаминирана еколошка 

„жаришта”: у Панчеву, Крагујевцу, Новом Саду и Бору. Активностима чишћења у 

наредном периоду, ова „жаришта“ су сређена до 2003. године.  

Међутим, бомбардовање је имало за последицу индиректан утицај на загађење 

ваздуха, земљишта и воде. Тако је и утицалу на контаминацију земљишта Крагујевца. 

Контаминација значи загађивање земљишта, људства, намирница и др. радиоактивним 

материјама, проузроковачима заразних болести или бојним отровима. Према 

дефиницији Европске агенције за животну средину (ЕЕА), контаминиране локације су 

оне на којима је потврђена контаминација земљишта.
107

 

 Годинама лоше управљање отпадом, употреба „прљавих” технологија, 

недостатак јавне свести као и цена одрживости довели су до несагледивих последица у 

виду негативних дејстава како на људско здравље тако и на животну средину. Једно од 

тих је контаминација земљишта.  

Пројекат „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење 

притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“ покренут је у октобру 

2015. године од стране Програма Уједињених Нација за заштиту животне средине. 
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Главни циљ овог пројекта јесте развој инструмената и механизама за интегрисано 

управљање и коришћење земљишта, ремедијацију, као и развој капацитета за смањење 

притисака на земљиште као природног ресурса, подржавајући спречавање деградације 

земљишта. Овај пројекат током 2018. године, у Србији спроводи Светска Здравствена 

Организација Регионална канцеларија за Европу у координацији са Министарством за 

заштиту животне средине и Министарством здравља, уз локалну стручну подршку 

Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”. Пројекат има за циљ да 

подржи развој методологије за процену ризика по здравље становништва у зонама 

близу контаминираних локација у Србији.
108

 Резултати овог пројекта су показали да у 

Србији од 32 истражене локације, на 14 је неопходна ремедијација (санација постојећег 

загађења како би се смањиле концентрације загађујућих материја до нивоа, који не 

представља опасност по животну средину). У оквиру њих, у Крагујевцу се налазе три 

локације. То су: Метална индустрија Шумадија, Застава камиони и фабрика 21. 

Октобар (приказане у наредним табелама). 

 

Табела 5. Карактеристике контаминиране локације Металне индустрије 

Шумадије 

 

 

Извор: https://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf 
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Метална индустрија Шумадија 

Број узорка 
Прекорачене граничне 

вредности 

Прекорачене 

ремедијалне 

вредности 

Z-64/2017 Cr, Cu, Ni Zn 

Z-65/2017 Cu, Ni, Zn   

Z-66/2017 PAH, Cu, Ni, Zn   

Z-67/2017 PAH, C10-C40, Cd, Pb As, Cu, Ni, Zn 

Z-68/2017 C10-C40, Cu, Ni, Zn As 

Z-69/2017 PAH, C10-C40, As, Ni, Zn Cu 

https://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf
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Табела 6. Карактеристике контаминиране локације Застава камиони 

Застава камиони 

Број узорка 
Прекорачене граничне 

вредности 

Прекорачене 

ремедијалне 

вредности 

Z-70/2017 C10-C40, As, Ni, Pb, Zn Cu 

Z-71/2017 PAH, C10-C40, As, Ni, Pb, Zn Cu 

Z-72/2017 Cd, Cu, Ni, Zn 

  

Извор: https://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf 

 

Табела 7. Карактеристике контаминиране локације фабрике 21. Октобар 

Производња делова за аутомобиле 21. Октобар 

Број узорка 
Прекорачене граничне 

вредности 

Прекорачене 

ремедијалне 

вредности 

Z-260/2017 As, Cr, Cu, Pb, Zn Ni 

Z-261/2017 Cr, Cu, Zn Ni 

Z-262/2017 C10-C40, Cr, Pb Cu, Ni, Zn 

Z-263/2017 
C10-C40, cyanide complex, 

As, Cd, Pb 
Cr, Cu, Ni, Zn 

Z-264/2017 C10-C40, As, Cd, Cr, Pb Cu, Ni, Zn 

 

Извор: https://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf 

 

У табелама 5, 6 и 7 видимо да су приказане локације још увек под 

контаминацијом земљишта, као и који су то елементи који прекорачавају граничне 

вредности. Оне се јављају још увек као последица бомбардовања из 1999., али и као 

последица новије индустрије. Углавном су то хром (Cr), бакар (Cu), никл (Ni), олово 

(Pb), арсен (As) и цинк (Zn). Ово су и тешки метали, који изузетно загађују земљиште и 

животну средину. 

Поред ове три значајне локације, анализа квалитета земљишта у 2017. години 

показала је да је дошло до прекорачења граничне вредности елемената и на другим 

местима. Прекорачења је било за кадмијум (Cd), цинк (Zn), никл (Ni) и кобалт (Co) у 

узорцима узетим из обданишта, зоне изворишта водоснабдевања и са депоније. У 

https://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf
https://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf
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рекреационој зони и зони изворишта водоснабдевања прекорачена гранична вредност 

била је за бакар (Cu), цинк (Zn), кобалт (Co), кадмијум (Cd), никл (Ni) и живу (Hg).
109

 

Када је реч о структури земљишта, прекорачење граничних вредности тешких 

метала у највећем проценту је забележено код пољопривредних земљишта која су била 

захваћена поплавама. Узорци који су узети из њива 1. и 2. класе имају прекорачења за 

никл (Ni) и хром (Cr).
110

 

Присуство полутаната у земљишту је такође повећано на подручју уже градске 

зоне и на депонији. Њихово присуство значајно утиче на здравље становника 

Крагујевца. 

Што се тиче плодности земљишта, једино pH вредност одступа од оптимума. 

Међутим, на мање плодности утиче и мањак текућих вода и падавина током 

вегетационог периода. Ови проблеми се решавају применом савремених метода обраде 

земљишта.  

Са аспекта загађења, квалитет земљишта у Крагујевцу је задовољавајући. 

Земљиште није оптерећено органским полутантима и органохлорним  пестицидима. 

Ипак, забрињавајуће је то што се на приказаним локацијама јавља присуство никла, 

хрома, бакра, олова и сл. Прецизна примена закона и прописа утицала би на смањење 

ризика насталих проблема и на унапређење животне средине. 

5.4. Стање и проблеми одлагања отпада у Крагујевцу 

„Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току 

обављања производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из 

употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта 

произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и морају се одбацити.“
111

  

                                                 

109
 Видојевић, Д., Дамњановић, Д., Јевтић, Н. и др. (2018): Извештај о стању земљишта у 

Републици Србији 2016-2017. Министарство заштите животне средине. Агенција за заштиту животне 

средине. Београд 

110
 Љубичић, А., Трипић-Станковић, А., Јовић, Б. (2018): Извештај о стању животне средине у 

републици Србији за 2017. годину. Министарство заштите животне средине. Агенција за заштиту животне 

средине. Београд 
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Отпад представља огроман губитак ресурса у виду материјала и енергије.  

Неадекватно управљање отпадом и његово одлагање може имати велики негативан 

утицај  на животну средину и изазвати озбиљне последице. Управо је неадекватно 

управљање отпадом један од највећих проблема заштите животне средине Крагујевца. 

Отпад се дели на више начина: 

 Према саставу, 

 Према месту настанка, 

 Према токсичности. 

Према саставу, отпад може бити: стакло, пластика, органски отпад, папир и 

картон, лименке, електрични и електронски уређаји, стара возила, гуме, отпадна уља, 

хемикалије, батерије, боје, јаловина, текстил, метали, дрво. 

Према месту настанка отпад се дели на:  

 Комунални, 

 Индустријски 

 Амбалажни, 

 Пољопривредни и баштенски, 

 Отпад из експлоатације екстракције руда и минералних сировина 

 Грађевински отпад, 

 Медицински и животињски отпад, 

 Муљеви, талози, пепео, шљака и сл. 

Према токсичности, дели се на: опасни, неопасни и инертни.
112

 

Под појмом комунални чврст отпад подразумева се отпад из домаћинстава 

(кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду 

из домаћинства.
113

 

 „Управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са 

отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, 

укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање 

отпадом после затварања.“
114

 

                                                 

112
 http://www.sepa.gov.rs/ 
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 Маринковић, Д. и сарадници. (2010): Локални еколошки акциони план града Крагујевца. 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. Крагујевац 
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Стратегију управљања отпадом за период 2010-2019. године доноси Влада 

Републике Србије. То је основни документ који обезбеђује услове за рационално и 

одрживо управљање отпадом на нивоу целе земље. Најважнији кораци јесу јачање 

постојећих и развој нових мера за успостављање система управљања отпадом, 

прихватање веће појединачне одговорности за животну средину и активније учешће 

јавности у процесима доношења одлука. 

„Основне карактеристике ефикасног система управљања отпадом обухватају низ 

подстицајних мера којима се смањује настајање отпада, подстичу раздвајање отпада на 

извору, рециклажа и друге методе искоришћења материјала и енергије из отпада и 

одрживо финално одлагање отпада. Циљеви Стратегије управљања отпадом су: 

1) рационална и одржива експлоатација природних богатстава и 

2) заштита животне средине.“
115

 

Ефикасним управљањем отпадом се смањује штетан утицај на животну средину 

и здравље људи. Третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке 

процесе, као и разврставање отпада и укључује поновно искоришћење или рециклажу.  

„Поновно коришћење отпада је било који поступак у коме се отпад поново 

користи, мењајући друге материјале који би морали да испуне ту функцију. 

Рециклирање означава сваки поступак поновног искоришћења којим се отпадни 

материјал прерађује у производ, материјал или супстанцу за првобитну намену или у 

друге сврхе“.
116

 Када не постоје могућности регенерације, рециклаже, прераде, 

поновног коришћења или употребе алтернативних извора енергије врши се одлагање 

отпада.  

Начин поступања са комуналним отпадом у Крагујевцу заснован је на Одлуци о 

одржавању чистоће, којом су прописани услови за одржавање чистоће и сакупљања 

комуналног чврстог отпада на територији града Крагујевца. Делатношћу организованог 

сакупљања и депоновања комуналног отпада бави се ЈКП "Чистоћа". 

Систем организованог сакупљања смећа на територији Крагујевца обухвата осим 

градских месних заједница и сеоске, где су сва села подељена у 4 реона. Делатност 
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прикупљања и одлагања комуналног отпада се врши сваки дан у години. Највећа 

количина комуналног чврстог отпада се одлаже на депонију у Јовановцу. Тај отпад 

углавном потиче из домаћинстава, а знатно мање из установа и предузећа. Један од 

проблема са којима се сусреће Крагујевац јесте да нека насеља, углавном на 

периферији града, нису снабдевена одговарајућим посудама за сакупљање отпада и у 

њима нема организованог сакупљања и одвоза отпада. 

Одлагање комуналног отпада се врши на градској депонији у насељу Јовановац. 

Налази се на 2 километра североисточно од центра Крагујевца. Површина депоније 

износи 14,3 хектара. Дневно се просечно одлаже око 160 тона комуналног отпада, што 

је годишње преко 55 000 тона. На улазу у депонију Јовановац је постављена вага, па се 

свакодневно врши мерење количине отпада који се ту одлаже.
117

 

Депоније заузимају велике површине и могу да изазову загађење ваздуха, воде и 

земљишта. Људи у оквиру својих домаћинстава, често спаљују отпад, па је пепео 

најчешћи узрок паљења контејнера. На тај начин, неконтролисано спаљивање отпадног 

материјала може да доведе до емисије опасних загађивача у ваздух.
118

 

Велики проблем јесте и постојање дивљих депонија. Утврђено је да је на 

територији града Крагујевца присутно 242 дивље депоније, различитих површина, 

запремина, количина отпада и морфолошког састава. Многе депоније се налазе поред 

пута које имају изузетно негативни утицај на животну средину. Највећи проблем су 

депоније поред водотока, које представљају директне загађиваче. Ситуација је, 

нажалост, таква да су ретки водотоци који нису загађени. Процењена укупна количина 

отпада одложеног на 242 различите локације дивљих депонија износи око 22 000 m
3
, 

при чему је укупно деградирано више од 5 ha земљишта.
119

  

Загађење животне средине анималним отпадом је све присутнији јер се отпаци 

од клања, угинућа, болесних и угинулих животиња све чешће срећу на дивљим 

депонијама, крај путева и сл. Тако загађују животну средину, ваздух, земљиште и воду. 
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На подручју Крагујевца није адекватно решено уклањање животињских лешева и 

кланичних отпадака. Један од проблема одлагања отпада у Крагујевцу је тај што се не 

врши узимање узорака воде и било какав мониторинг утицаја на животну средину. 

Када је реч о одлагању отпада по насељима у Крагујевцу, најбоље резултате су 

показале месне заједнице Аеродром и Багремар. Оне имају добар систем за 

класификовање комуналног отпада и отпада који се налази у категорији опасних 

отпада. Овде спадају отпадна уља, акумулатори, хемикалије, амбалажа од опасних 

материја и др. У осталим деловима Крагујевца нема контејнера за селективно 

раздвајање отпада на месту настанка као што је: пет-амбалажа, папир, стаклена 

амбалажа. Поједине врсте опасних отпада, као што су отпадни акумулатори се, често не 

откупљују као секундарна сировина. Најгора ситуација је са отпадним материјама 

којима је истекао рок трајања. То су отпадна уља, боје, хербициди, пестициди и разне 

врсте лекова јер они завршавају у комуналном отпаду.  

Индустријски отпад се раније генерисао углавном захваљујући производњи и 

раду бивше Групе ''Застава'', а данас „Fiat аутомобили“. Осим ње, у одлагању 

индустријског отпада учествују и  фабрике: ''Филип Кљајић'', Ливница обојених метала 

''034'', предузећа за припрему и промет боја и лакова ''Спин'' и ''Чар''. Предузећа данас 

користе отпадне материјале или за поновну употребу или  их шаљy другим центрима 

који се баве процесом рециклаже. 

У управљању индустријским отпадом, Крагујевац се среће са неколико проблема 

који нису сасвим у складу са Законом о управљању отпадом. То су:  

- Индустријски отпад се у одређеном броју предузећа одлаже на 

складиштима која не испуњавају све захтеве предвиђене законском 

регулативом;  

- Недостатак постројења за третман опасног отпада или депонија за 

безбедно одлагање, са којим се сусреће и читава Република Србија.
120

 

Министарство здравља је 2007. године започело специфичне активности на 

увођењу униформног система управљања медицинским отпадом, јер се до скора јављао 

проблем неправилног управљања истим. Медицински отпад чини мешавина 
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комуналног, инфективног, патоанатомског, фармацеутског и лабораторијског и 

хемијског отпада из здравствених установа и ветеринарских организација. 

У „Клиничком центру Крагујевац“ и „Дому здравља Крагујевац“ генеришу се 

велике количине медицинског отпада. На територији Крагујевца се одлагање 

медицинског отпада врши и из приватних специјалистичких лекарских и 

стоматолошких ординација.    

У Крагујевцу се раздваја инфективни материјал и коришћени оштри предмети 

(скалпели, игле..) који представљају потенцијално инфективни отпад. Они се третирају 

стерилизацијом и уситњавањем, након чега је могуће одлагање тако добијеног 

материјала на депонију за комунални отпад. Инфективни отпад се, два пута дневно, 

износи са места примарног раздвајања и одлаже у привремена складишта, а преузима се 

на даљу обраду максимално у року од 72 сата.
121

 Овај отпад може, при одређеним 

условима да негативно уттиче на животну средину. На пример, током технолошког 

процеса третмана овог отпада може доћи до загађивања атмосфере непријатним 

мирисима и гасовитим продуктима сагоревања горива. Такође, овај процес изазива 

буку. 

Количина инфективног отпада и коришћених оштрих предмета који су обрађени 

за период од годину дана у Клиничком центру Крагујевац износила је у просеку 8-10 

тона месечно. Нуклеарни и радиоактивни отпад се прикупља и шаље у Институт у 

Винчу.  Патоанатомски отпад се спаљује у крематоријуму у кругу болнице.
122

 

Све здравствене установе у Крагујевцу имају уговоре са овлашћеним 

институцијама за преузимање отпадног материјала из рентген кабинета, као и за 

преузимање електронског и електричног отпада. Вакцине и серуми се набављају у 

складу са принципима минимизације настајања отпадних материја, тј. у мањим 

количинама, а уколико неке количине остану, након истека рока трајања, чувају се и 

уступају произвођачу.   
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На територији града има дооста фармацеутског отпада (око 6 тона годишње). 

Део отпада се налази у оригиналном паковању, али разврставање није извршено по 

типу и врсти отпада.. 

 Поред медицинског, један од загађивача животне средине јесте и електрични и 

електронски отпад. Његова специфичност је брзина којом електрични апарати и 

електронски уређаји застаревају и бивају замењени новим. Овај отпад је токсичан 

уколико је неправилно третиран, зато што садржи тешке метале. Уколико се не третира 

као што би требало, тешки и отровни метали као што су кадмијум и жива могли би 

трајно да загаде земљиште и подземне воде. Сакупљен електрични отпад би требало да 

буде транспортован у посебно намењене објекте за прераду, осим ако се уређаји поново 

не употребљавају. Једно од добрих решења за уклањање могућности загађења животне 

средине од стране електричног отпада јесте оснивање центара за рециклажу оваквих 

материјала. Управо на тај начин Крагујевац чува своју животну средину. У њему је 

основан Центар за рециклажу дотрајале рачунарске опреме на Машинском факултету. 

Активности овог Центра су развој технологија и опреме за демонтажу уређаја по 

врстама и рециклажа пластичних маса, гвожђа, обојених и племенитих метала,  

штампаних плоча, катодних цеви монитора рачунара и ТВ уређаја. 

5.4.1.  Оцена стања и предлог мера заштите 

Приликом организовања управљања отпадом, Крагујевац се сусреће са многим 

проблемима. На пример, постојећа механизација је недовољна, недовољно ефикасна и 

често неисправна. Такође, просечна старост возног парка је петнаест година, а 

оптимални радни век је седам. У оквиру овог система, недостатају и посуде и опрема за 

сакупљање и привремено складиштење отпада посебних токова, као што је уље. 

Ниједна служба у граду се не бави збрињавањем анималног отпада. Уколико ЈКП 

"Чистоћа" збрине анимални отпад, што није у склопу њихових делатности, шаље га у 

кафилерију у Ћуприји. Сакупљени комунални отпад се одлаже на градску депонију у 

Јовановцу где је оптерећен врстама отпада које не би требало одлагати заједно са 

комуналним, као што су кланички и индустријски. Механизација којом се располаже на 

депонији је недовољна и неисправна. Градска депонија у Јовановцу, требало је већ 

одавно да буде затворена. Она се користи око 50 година, па је зато и централни 

еколошки проблем Крагујевца. Не задовољава ни основне санитарне, техничке и 
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хигијенске услове за сигурно одлагање чврстог отпада и зато представља опасност по 

људско здравље и животну средину. Главни пројекат за изградњу нове санитарне 

депоније Витлиште је урађен, али због високих инвестиционих трошкова, активности 

су биле заустављенe. 

 

Слика 9. Депонија у Јовановцу 

 

Извор: http://www.kragujevacke.rs/Aktuelno/DEPONIJA-U-JOVANOVCU/ 

 

 Да би Крагујевац у потпуности заштитио своју средину од загађења 

отпадом, потребно је правилно успостављање интегралног система управљања отпадом 

на његовој територији. Овај систем обухвата следеће активности:  

 Смањење количина отпада на самом извору, 

 Рециклирање материјала из отпада,  

 Обрада отпада пре коначног одлагања (коришћењем енергије коју ствара 

отпад),  

 Коначно одлагање отпада.
123

 

                                                 

123
 Маринковић, Д. и сарадници. (2010): Локални еколошки акциони план града Крагујевца. 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине. Крагујевац 



Стање, проблеми и перспективе заштите животне средине Крагујевца 

Маја Манојловић 

  

65 

 

5.5. Појам буке, њени извори и последице 

Бука се дефинише као сваки нежељени звук, односно шумови и вибрације 

различитог интензитета. Мерна јединица интензитета буке је децибел (dB).
124

 

У градским подручјима, бука, којој су људи свакодневно изложени једна је од 

највећих проблема. Она је постала свеприсутна опасност по животну средину и има 

негативне ефекте у свакодневном окружењу. Извори буке у човековој околини су 

саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, рекреација, спорт и забава.  

Бука се као проблем прати и изучава још од настанка великих градова. Уочено је 

да она није само еколошки проблем, већ да представља непредвидљиву опасност и по 

здравље становништва. 

Утицај буке на човека је различит. Она може да оштети слух, да изазове 

неаудитивне ефекте или да изазове потешкоће у комуникацији и радној ефикасности. 

Генерално, она штетно утиче на опште здравље човека. Код нас је све више заступљена 

бука ниског интензитета. Она не оштећује слух, али зато изазива поремећаје спавања, 

стресне реакције, узнемиреност и нерасположење, сметње у комуникацији и смањење 

радне способности. Бука утиче на смањење пажње и концентрације приликом 

обављања било које активности. Такође, континуирана изложеност буци, у 

психолошком смислу, омета нормалну људску комуникацију и има дуготрајне 

последице, као што су смањење толеранције или повишени праг реаговања. Минимална 

бука такође узрокује пораст анксиозности, агресивног и непријатељског понашања.
125

 

5.5.1. Резултати мерења и мере предлога за смањење буке у Крагујевцу 

Мерење интензитета буке у Крагујевцу врши Институт за јавно здравље 

Крагујевац. Одређивање вредности дневног и ноћног нивоа комуналне буке врши се 

према прописаној методологији у 2 дневна, 1 вечерњи и 2 ноћна периода. 

Метеоролошки подаци, као што су температура ваздуха, релативна влажност ваздуха и 

атмосферски притисак не утичу битно на мерење буке у животној средини града. 
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Мерења се врше када је брзина ветра мања од 5 m/s и када је без падавина. У 

комуналноj средини мерења се врше на висини од 1,2 m до 1,5 m од површине терена, 

на удаљености најмање 3,5 m од зидова објеката. Мерења буке којој су изложене зграде 

у насељима врше се на 1 до 2 m од фасаде. Приликом мерења на отвореном простору 

одређује се и учесталост проласка лаких и тешких моторних возила. 

Највиши дозвољени нивои буке у градским срединама у dB су:  

 Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, школе, 

културно - историјски локалитети, велики паркови:  дању - 50 dB ноћу - 

40 dB;  

 Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са 

становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница: 

дању - 65 dB, ноћу - 55 dB;  

 Чисто стамбено подручје: дању - 55 dB, ноћу - 45 dB.
126

 

 

Табела 8. Мерна места на којима је извршено мерење интензитета буке у 

Крагујевцу у 2018. години 

 

Р.бр. Локација мерног места 

1. Улица Драгослава Срејовића - код вртића 

2. Угао улица Кнеза Михаила и Кнеза Милоша 

3. Улица Краља Александра I Карађорђевића - градски центар 

4. Улица Крагујевачког октобра - Велики парк 

5. Улица Незнаног јунака - насеље Аеродром 

6. Двориште Клиничког центра Крагујевац 

 

Извор: Годишњи извештај о мерењу комуналне буке на територији града Крагујевца у 

2018. години. Институт за јавно здравље Крагујевац 

 

На основу резултата извршених мерења нивоа буке у животној средини 

Крагујевца у 2018. години, долази се до закључка да је током године највећи ниво буке 
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за свих 5 периода дана у којима је вршено мерење забележен на мерном месту број 3, 

односно у градском центру, што је и очекивано. Мерно место се налази на раскрсници 

улица Краља Александра I Карађорђевића и Кнеза Милоша. Највећи утицај на овакве 

резултаате у 2018. години имала је бука саобраћаја. Раскрсница уз мерно место је веома 

прометна, а осим саобраћаја, на буку утиче и повећана фреквенција пешака.
127

 

У првих 6 месеци 2018. године најнижи ниво буке је забележен на мерном месту 

број 4, тј. у Великом парку, док је током ноћи најнижи ниво буке забележен на мерном 

месту 6 које се налази у оквиру Клиничког центра Крагујевац. Међутим, при крају 

године, тј. од октобра до децембра, једино је на овим локацијама измерено прелажење 

највише дозвољених нивоа буке за 3 до 4 dB. На осталим локацијама, у зависности од 

периода године, забележена су, такође незнатна прелажења дозвољених нивоа буке. 

Углавном су била за 4 до 5 dB више, што је занемарљиво. Највеће прекорачење 

комуналне буке било је у јулу и износило је 11 dB
 
 више од максимално дозвољених 40 

dB
 
 током ноћи.

128
 

Прекорачења комуналне буке у Крагујевцу јављају се на свим мерним местима, 

осим на мерном месту број 1, тј. у улици Драгослава Срејовића. Међутим, ове 

вредности нису високе, па се може закључити да је стање нивоа буке у 2018. години 

било задовољавајуће.  

Да би се бука додатно смањила, потребно је још током саме градње направити 

такав распоред зграда како би се могла пружити адекватна заштита од исте. На пример, 

урбанистичким планирањем се могу предвидети одређени типови изградње, распоред, 

положај зграда, спратност и њихова удаљенст од саобраћајница како би се обезбедила 

таква заштита. Смањење саобраћајне буке углавном се постиже постављањем појаса 

зеленила дуж саобраћајница. Како би се ова решења проблема остварила, потребан је 

заједнички рад стручних лица из различитих професија и струка. 
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128
  Годишњи извештај о мерењу комуналне буке на територији града Крагуејвца у 2018. години 

(2018). Институт за јавно здравље Крагујевац 
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6. Закључак 

Животна средина је веома важна у животу човека. Заштитом свог окружења, 

човек води рачуна и о свом здрављу. Главни узрок нарушавања животне средине је 

неадекватна експлоатација природних ресурса, а свако њено нарушавање доводи до 

несагледивих последица по цео екосистем, али и здравље људи. 

Висок степен индустријализације, урбанизације, али и недовољна брига 

становника о својој средини, довели су до нарушавања и загађења животне средине 

Крагујевца. Најугроженији њени делови су ваздух и воде. Осим њих, долази до великог 

загађења средине због неадекватног одлагања отпада, а све то негативно утиче на 

здравље становника. 

На територији Крагујевца, током 2017. године, ваздух је био III категорије, 

односно прекомерно загађен. Разлог тога јесте висок садржај честица PM10 које су 

најчешћи узрок преурањене смрти у Србији. Загађењу ваздуха доприноси и саобраћај 

због употребе горива лошег квалитета, али и топлане и индивидуална ложишта на угаљ. 

Дакле, стање ваздуха у Крагујевцу није задовољавајуће. 

Слична ситуација је и са водама. Површински токови, као и акумулације су 

загађене углавном под утицајем антропогеног фактора, па озбиљно нарушавају 

животну средину града и здравље својих становника. Грађани се углавном снабдевају 

водом из Гружанског језера, чија вода припада IV класи бонитета. Подземне воде се не 

штите довољно, па се вода са јавних чесми не препоручује за пиће. Вода се никако не 

сме занемарити. Потребно је, пре свега, њено рационално коришћење, али и редовно 

вршење праћења квалитета и промена стања. 

Незадовољавајуће стање се јавља и када је реч о управљању отпадом. Бројни 

разлози су у питању, а неки од њих су: лоша и недовољна механизација, старост возног 

парка, ниједна служба у граду не врши збрињавање анималног отпада, преоптерећена 

градска депонија у Јовановцу. Све се ово, најпре, може решити поштовањем закона и 

прописа, а затим и бољом организацијом управљања отпадом и наравно изградњом 

нове депоније на коју се доста дуго чека. 

На основу резултата мерења нивоа буке у Крагујевцу, може се закључити да је 

дошло до прекорачења дозвољеног нивоа, које није много забрињавајуће. Ипак, и оно 

угрожава здравље становника, па је свакако потребно предузети мере његовог 

уклањања. 
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Квалитет земљишта је задовољавајући, иако је на појединим местима измерено 

присуство тешких метала. Спровођењем адекватних пројеката може доћи до 

деконтаминације тла и побољшања животне средине. 

Како би се заштитила животна средина Крагујевца, а самим тим и поправило 

здравље људи, потребно је много више радити на смањењу и елиминацији узрока 

загађења. Због тога је потребно адекватно спроводити прописане мере заштите животне 

средине Крагујевца, а неке од њих су:  

- повећање енергетске ефикасности постројења;  

- рационално коришћење природних ресурса (воде, земљишта) и сировина у 

технолошким процесима;  

- подстицати предузећа за увођење чистије производње;  

- спроводити одговарајући третман употребљених вода из технолошког процеса 

пре њиховог испуштања; 

- стимулисати предузећа да уводе и примењују систем управљања заштитом 

животне средине; 

- подизати ниво свести о значају управљања отпадом, рециклажи и спречавању 

настанка отпада тамо где је то могуће; 

- користити гориво бољег квалитета у саобраћају; 

- унапређење професионалног образовања о животној средини; 

- едукација становништва о важности здраве животне средине итд. 

Иако код грађана већ постоји свест о значају заштите животне средине, у пракси 

често остаје само на томе. Ипак, када би се ове мeре поштовале и чувала животна 

средина, Крагујевац би имао: 

- уређенију, здравију и чистију средину;  

- бољи квалитет градског ваздуха; 

- бољи квалитет подземних и површинских вода и можда најважније 

- здравији живот својих грађана. 

Још један од начина побољшања животне средине Крагујевца јесте и еколошко 

образовање. Оно треба да буде саставни део образовно васпитног система. Потребно је 

радити на већој обуци свих узраста становништва и њиховог разумевања екологије и 

заштите животне средине. Да би оно било ефикасно, потребно је што више укључивати 

екологију у редовном школовању, још од предшколског образовања, преко основне и 
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средње школе, а такође и на универзитету у оквиру свих нивоа студија. Осим тога, 

важан је и значај медија, који морају имати и информативну и едукативну улогу и тако 

још више подстакнути људе да чувају своју средину.  

Такође, осим на локалном, потребно је вршити едукацију и подстицати 

еколошку иницијативу на регионалном и националном нивоу, јер питања заштите 

животне средине не треба да познају административне, територијалне нити било какве 

друге границе. 
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