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УВОД 

 

Одрживи развој подразумева пораст квалитета живота, односно економског 

благостања и субјективног доброг осећаја који се постиже смањеним коришћењем 

необновљивих природних ресурса и све мањим оптерећивањем околине и људи, а са 

циљем да се не ограничавају опције будућих генерација. Одрживи развој се глобално 

реализује као збирни резултат појединачних деловања локалних заједница. Он се треба 

остваривати тамо где људи живе, дакле у општинама и градовима.  

Задатак рада је дефинисање геопросторне основе одрживог развоја општине 

Александровац. То подразумева анализу појединачних физичко и друштвено-географских 

елемената проучаваног простора, те су предмет проучавања природни и друштвено-

географски елементи простора као фактори одрживог развоја. Циљ рада је да укаже на 

потенцијале али и недостатке актуелне географске основе одрживог развоја посматраног 

простора. 

Просторни оквир рада је територија општине Александровац. Током друге половине 

XX века за територију ове општине појам „Жупа“ постао је синоним (Милинчић, 2012). С 

обзиром на то, у раду ће територија општине Александровац и Жупа александровачка 

имати еквивалентно значење. 

У првом делу рада образложени су положај, границе и величина територије 

општине Александровац. У другом делу су дате анализе физичко-географских, а у трећем 

делу друштвено-географских карактеристика. Четврто поглавље има за циљ да прикаже 

снаге, слабости, шансе и претње са којима општина Александровац суочава. Кроз табелу 

SWOT анализе констатовано је све наведено. У петом поглављу се сумирају појединачни 

закључци о установљеним потенцијалима и недостацима географске основе одрживог 

развоја општине Александровац. 
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1 Положај, границе и величина територије 

 

Територија општине Александровац налази се у јужној половини Централне 

Србије. Захвата простор између централног била Копаоничке групе планина на западу, 

долине доњег тока Западне Мораве и Крушевачког басена на северу, доњег тока Расине и 

западних огранака Великог Јастрепца на истоку и сниженог развођа средњег тока Расине 

на југу (Милинчић, 2012).  

Физичко-географски положај ове територије карактерише чињеница да се у оквиру 

ње налази граница између перипанонске и планинске Србије. Средишњи и источни делови 

територије општине Александровац припадају перипанонској, а западни планинској 

области. 

На територији општине Александровац сучељавају се и прожимају две велике 

тектонско-стратиграфске јединице Балканског полуострва. То су Вардарска зона и Српско-

македонска маса. Крајњим источним делом терена Вардарске зоне налази се западни део 

територије који се назива Горња Жупа. Горња или Висока Жупа има висину од 770  m на 

северу до 1077 m на југу. Западни део терена Српско-македонске масе обухвата источни и 

југоисточни део територије и чини Доњу (Ниску) Жупу. Доња Жупа обухвата слив 

Пепељуше и просечно је висока 378 m (Милинчић и Пецељ, 2008). 

Територију општине одликују различити климатски варијатети: умерено-

континентални, субалпски и алпски. Од нарочитог је значаја варијетет са ублаженим 

екстремима, такозвана жупна клима. Ова клима предодређује ареал доминације винограда 

као најспецифичнијег биогеографског и привредног обележја овог простора (Милинчић, 

2012). Због жупне климе и појам „Жупа“ постао је синоним за територију општине 

Александровац (Милинчић, 2012). 

Хидролошки, највећи део територије (80,9%) припада сливовима Пепељуше и 

Расине. Западни делови територије, преко горњег дела слива Јошаничке реке, залазе у слив 

Ибра. Преко краћих водотокова, фрагменти северних делова територије (око 20,3km²) 

припадају непосредном сливу Западне Мораве (Милинчић и Пецељ, 2008). 

У административном смислу територија општине Александровац припада 

Расинској области у оквиру Региона Шумадијa и Западна Србија. Граничи се са шест 
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општина од којих три припадају Расинском округу (Брус, Крушевац и Трстеник), а три 

Рашком округу (Рашка, Краљево и Врњачка Бања). Укупна дужина границе је 142,251 km, 

а површина територије унутар ње износи 387 km² (Милинчић, 2012). 

 

              

 

Слика 1. Географски положај општине Александровац 

Извор:Општине и региони у републици Србији, 2016 

 

На територији општине Александровац налази се 55 насеља у којима је према 

Попису 2011. године живело 26522 становника. Александровац је административни, 

привредни, образовни и културни центар општине. Смештен је на око 230 km југоисточно 

од Београда, и око 100 km од Ниша и Крагујевца.1 

На територији општине нема железничких путних праваца и већих речних токова. 

Кроз општину Александровац пролазе државни путеви другог реда: ДП II – 119 Крушевац 

– Јошаничка бања према општинама Рашка и Нови Пазар, ДП II – 118 Стопања – Брус 

према Копаонику и ДП II – 222 Крушевац – Брус – Александровац - Гоч према Жељину и 

                                                             
1 Локални акциони план за развој омладинског предузетништва за општину Александровац 2011-2013. 

година 
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Врњачкој бањи. Сви државни путни правци другог реда су асфалтирани и проходни током 

целе године.2 

 На основу изнетих карактеристика географског положаја може се закључити  да је 

он релативно повољан, те стога углавном стимулативно може утицати на одрживи развој 

општине Александровац. Природна отвореност према долини Западне Мораве омогућује 

добру саобраћајну повезаност овог простора са суседним и удаљенијим крајевима. Околни 

планински венци штите Доњу Жупу од наглих продора хладних ваздушних маса и јаких 

ветрова. Захваљујући повољним климатским одликама, територија општине 

Александровац је идеално место за гајење винове лозе и воћарства.  

Повољност туристичко-географског положаја огледа се у релативној близини два 

афирмисана туристичка центра, Копаоника и Врњачке Бање. Ова чињеница представља 

стимулативни фактор за развој различитих видова туризма у Жупи александровачкој 

(транзитни, вински, сеоски, манифестациони и други). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Стратегија одрживог развоја општине Александровац, 2008 
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2 Природна основа одрживог развоја 

 

Природну основу одрживог развоја чине физичко-географски елементи одређеног 

простора. То су: геолошке, геоморфолошке, климатске, хидролошке, педолошке и 

биогеографске одлике. За потребе анализа одлика природне средине, територија општине 

Александровац условно је поистовећена са простором Жупе александровачке (Милинчић, 

2012). 

 

2.1  Геолошке карактеристике 

 

Жупа александровачка представља пример просторне целине сложеног геолошког 

састава. Поред метаморфних стена које имају највеће распрострањење заступљене су и 

магматске и седиментне стене различите старости (Милинчић, 2012). 

Најстарије стене су кристаласти шкриљци палеозојске старости: гнајсеви, 

микашисти, филити, амфиболити, шкриљци и мермери. Кристаласти шкриљци се јављају 

између Ступња, Лаћиследа (представљени  микашистима и амфиболитима) и Мрмоша на 

северу  и Љубинца, Доброљупца и Пањевца на југу. Гнајсеви највеће распрострањење 

имају у околини Лаћиследа, Варнице и Омашничке реке. Затим се према југу појављују у 

атару села  Доброљупци. Од минерала су највише заступљени: кварц, мусковит, алкални 

фелдспати и турмалин. Лискуни-кварца, плагикластични шриљци и амфиболитиски  

шкриљци учествују у грађи (у великом проценту) и тешко их је одвојити од гнајсева. Због 

свог састава и степена метармофозе имају висок сјај. Млађе палеозојске стене: калшисти, 

кречњаци и мермери, односно карбонатне стене имају знатна распрострањења (лева 

долинска страна Пакленичког потока и Рогавске реке која пресеца мермерну структуру 

под углом од 90̊). Серија калшиста (редовно се јавља у подини главне мермерне масе, 

гради моћну зону од више десетина метара), постепено прелази у тзв. „тракасто убрани 

мермер” изнад којих леже масивни мермери и кречњаци (Милинчић, 2012). 

У карбонатним формацијама развијени су и мањи спелеолошки објекти, на 

контакту мермера и водонепропусниих стена. Иако, по својим димензијама нису велики, 
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одликују се сложеним морфогенетским и еволутивним одликама (Врелска пећина и 

Пећница) (Милинчић, 2012). 

Из геолошке ере Кенозоик, седименти настали на преласку из миоцена у плиоцен 

имају највећу распрострањеност на граници Александровачког и Доброљубачког басена 

(област Шљивово). Ови седименти су представљени наслагама глине, пескова и 

шљункова. Квартарне наслаге су заступљене пре свега око водотока (Расине и Пепељуше), 

а представљене су делувијумом и алувијумом (плеистоцен и холоцен). На долинским 

странама Расине и Пепељуше, присутне су речне терасе усечене у неогеним седиментима. 

Изграђене су од речног наноса, чије је порекло идентично материјалу од којег је изграђена 

алувијална раван речног тока (шљункови и пескови) (Милинчић, 2012). 

Са аспекта одрживог развоја за општину Александровац може бити од значаја 

присуство стена које се користе у грађевинарству (архитектонски, украсни камен или 

туцаник). Ту спадају разне врсте шљункова, песак, мермер, кречњак и други. Глина такође 

може представљати сировину за развој црепарске индустрије уколико је присутна у 

задовољавајућем обиму, као и  у случају да је њен квалитет одговарајући. У већини 

случајева глине могу представљати основу за развој грнчарства. 

 

2.2 Рељеф 

 

На територији општине Александровац у структури рељефа доминира брдски са 

43,11%, затим ниски планински терен са 37,32%, док средње планински са 19,13% и 

низијски са 0,44% имају знатно мање учешће. Планински  терени  су присутни  само у 

граничном појасу према околним општинама (Милинчић и Пецељ, 2008). 

Брдски терени заузимају знатно пространство, нарочито источно од развођа  

горњих токова Расине и Лесеновачке реке. То су благо заталасане површи, које се 

карактеришу благим нагибом страна и незнатно заталасаним узвишењима. Оне постепено 

прелазе у плитке долине овалног попречног профила, рашчлањене уским речним долинама 

које се дубоко увлаче између узвишења (Милинчић, 2012). 
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Низијски терени захватају простор најнижих делова атара села Лећислед, Мрмош 

и Велика Врбница. Присутни су североисточно од антиклинале Лећиследа, односно ртасте 

епигеније Пепељуше (Милинчић, 2012). 

Равничарски терени (долински и котлински), заступљени су око тока Пепељуше и 

средњих и доњих  токова њених левих притока  Велике и Мале реке. Рељеф равничарског 

терена нема нема јасно изражених узвишења и удубљења. Углавном је проходан и 

омогућије кретање изван пута. Због добрих могућности за живот густо је насељен 

(Милинчић, 2012). 

Територија општине Александровац има две морфолошке целине: Доњу и Горњу 

Жупу. Доња Жупа површине 160 m² смештена је у котлини. Жупска котлина је подељена 

на три мање котлине дуж токова Пепељуше, Кожетинске реке и Дреначке реке. Испод 390 

m н.в., доминира млађи рељеф флувијалног и флувиоденудационог порекла. Усецањем 

плитких и широких долина ова неогена, акумулативна зараван је рашчлањена у мрежу 

ниских брежуљака, мањих површи и речих тераса, које су изражене око већине водотока. 

Горња Жупа се диже изнад површи Доње Жупе и нижих долинских страна речних токова. 

Захвата највећи део територије прекривајући 227 km². Смештена је око река Расине и 

Јошанице и има брдско-планински карактер. Ова рељефна целина је изразито разуђена, 

полиморфна и полигенетска. Истичу се тектонски, флувиоденудациони и периглацијални 

типови рељефа (Милинчић, 2012). 

За одрживи развој посматраног простора нарочито је важна Ниска или Доња Жупа 

препознатљива као виногорје. У њој постоје добри услови за развој пољопривреде уопште, 

затим лова и риболова, као и туризма. Мали нагиби страна и мање надморске висине 

омогућили су добре услове за изградњу стамбених и индустријских објекта па је она и 

гушће насељена од Високе Жупе. Потенцијали Горње Жупе погодују развоју  

пољопривреде (нарочито сточарства) и неким видовима одрживог туризма (сеоски, 

еколошки, здравствено-рекреативни и други). 

Ерозија и клизишта. Јака ерозија захвата око 1/3 укупне територије Жупе, 

углавном у горњем сливу реке Расине, деловима слива Јошаничке реке и средњем току 

реке Вратарице. Најзаступљенија је ерозија средње јачине (800-1.20 m³/km²). Ефекти 

линијског кретања воде на стрмим обешумљеним теренима често се јављају  низови 

вододерина и јаруга. Најизраженије су на Градинској коси, у сливу Козничке реке (Голо 
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брдо, Литице и Орловац), и Дренској клисури. Геолошка подлога општине Александровац, 

веома је  подложна ерозији, састављена је већином од невезаних седимената (глине и 

пескова) са структуром која омогућава упијање површинских вода до знатне дубине. На 

тај начин долази до интезивног кретања површинског слоја, односно до клижења тла. 

Клизишта су места где настаје постепено, споро, а понекад  и релативно брзо кретање 

површинских слојева (Петровић и Манојловић, 2003).  Клизишта су присутна на падинама 

Блатуше, левим притокама реке Расине (Јабланички поток и Крупаја), падинама 

Ботурићког брда. Клизишта су честа и у атарима села Кознице и Плоче. Клизишта често 

угрожавају инфраструктуру (клизиште на падинама Дуба, угрожавало је део трасе 

регионалног пута Александровац- Брус) (Милинчић, 2012). Како овим кретањем бива 

понекад захваћен велики простор, а његове последице су трајног и далекосежног значаја, 

то се овом виду ерозије мора посветити посебна пажња.  

 

2.3  Климатске карактеристике 

 

Клима је законита наизменичност метеоролошких процеса, одређена комплексом 

физичко-географских услова, која се испољава у многогодишњем режиму времена, 

осматраном у датом месту (Ивановић и Јањић, 2005). Она је саставни део атмосфере и 

елеменат животне средине. Поједини њени елементи битно утичу на развој биљног и 

животињског света, на услове коришћења природних добара и на квалитет животне 

средине. Има велики значај за пољопривреду, водопривреду и за развој туризма (Јовичић, 

2009).  

Град Александровац одликују различити климатски варијатети. На основу анализе 

података за станицу Александровац, клима Доње Жупе до 700 m н.в. показује умерено-

конинентале одлике. У висинској зони од 700-1200 m заступљена је субалпска клима и 

права алпска изнад овог појаса. Изнад долинских равни заступљена је тзв. жупна клима са 

ублаженим екстремима (Милинчић, 2012) 
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2.3.1 Температура ваздуха 

 

За највернији приказ топлотног стања неког места или територије најчешће се 

користи средња месечна и годишња температура. Температурни режими у Србији зависе 

од различитих фактора: географска ширине, географске дужине и надморске висине 

(Јовичић, 2009). 

На основу анализе података са метеоролошке станице у Александровцу за 

посматрани период од 2005. до 2015. године, уочава се да је најхладнији месец јануар са 

средњом температуром од 1,3 ºC, а најтоплији мецес јул са 22,1 ºC. Октобар месец је са 

просечном температуром од 11,7 ºC топлији од априла који има просечну температуру од 

12,2 ºC.  

Табела 1. Средње месечне температуре ваздуха (ºC) у Александровцу за период 2005-2015. 

година 

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

t(ºC) 1,3 1,7 5,6 12,2 16,3 19,6 22,1 22,0 17,4 11,7 8,4 1,9 11,6 

Извор: www.hidmet.gov.rs 

 

 

График 1. Средње месечне температуре ваздуха (ºC) у Александровцу за период 2005-2015. 

година 

 

http://www.hidmet.gov.rs/


15 

 

 Годишњи ход температуре ваздуха показује спорији ток промена током пролећа у 

односу на јесењи период. Зато је у Доњој Жупи јесен најкраће годишње доба са 75 дана. 

Најдуже траје зима од 111 дана. Лето траје 98 дана, а пролеће 81 дан (Милинчић и Пецељ, 

2008). Са аспекта пољопривредне производње и њеног одрживог развоја нарочито су 

значајни температурни екстреми, затим појава раног и касног мраза који могу угрозити 

биљне културе, а посебно винову лозу и воће.  

 

2.3.2 Облачност и инсолација 

 

           Облачност и инсолација су два значајна климатска елемента за живот у целини.  

Величина видљивог небског свода покривеног облацима назива се облачност. То је 

метеоролошки елеменат који се одређује визуелно, слободним оком. 

(Милосављевић,1985). Облачност се смањује од запада према истоку и нарочино од севера 

према југу, али повећава се и са надморском висином. Инсолација или осунчавање стоји у 

обрнутој сразмери са облачношћу и знатно је више зависна од рељефа. Због тога 

планинске области примају годишње мању количину сунчевог сјаја од низијских региона 

(Јовичић, 2009). 

            Облачност представља једну врсту модификатора временских прилика, 

температурних односа изнад Земљине површине и регулатора дужине трајања сјаја. 

Годишњи ток средње облачности сразмеран је току кретања релативне влажности ваздуха, 

а обрнуто сразмеран са годишњим током средње температуре ваздуха. То значи да 

најтоплији месеци у години имају најмању облачност и обрнуто. Позитивно дејство 

облачности је у томе што током летње половине године штити површину од превеликог 

загревања, а зими од превеликог расхлађивања (Милинчић, 2012). 

           Највећа месечна облачност у Александровцу за период од 2005. до 2015. године 

забележена је у децембру и износила је 5,4 десетине неба, а најнижа је била у августу, 4,5 

десетине неба. Средња годишња облачност за посматрани период је 5,3 десетине неба. 

Овакве вредности указују на релативно велико просечно колебање облачности током 

године. 
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Табела 2. Средње месечне вредности облачности у Александровцу за период 2005- 2015. 

година 

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

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

Извор: РХМЗ 

 

 

График 2. Средње месечне вредности облачности у Александровцу за период 2005-2015. 

година 

 

На територији Расинског округа коме припада и општина Александровац дневно се у 

просеку може очекивати од 5,0-5,7 часова сунчевог сјаја. Најинтензивније сунчево зрачење 

забележено је у јулу на свим станицама и креће се од 8,5 до 9,5 часова дневно. Најмање 

сунца округ добија у децембру, од 1,2 до 2,7 часова (Стричевић, 2015). 

 

2.3.3 Влажност ваздуха 

 

           Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери од које директно 

зависи појава падавина.  Водена пара у ваздуху чини ваздух влажнијим, па према томе 

када се говори о ваздуху, мора се уевек имати у виду да је то мешавина  сувог ваздуха и 

водене паре. Водена пара је лакша од ваздуха, према томе, уколико је ваздух влажнији у 
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толико је и лакши (Милосављевић,1985). Овај климатски елеменат зависи од удаљености 

од извора влажности и температуре ваздуха. Релативна влажност ваздуха у Жупи је 

недовољна, али доста уједначена. Зимски период је богатији влагом, јер тада има и 

највише услова за кондензацију и излучивање талога (Милинчић, 2012). 

Табела 3. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Александровцу за период од 

2005-2015. година 

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

Влажност 

ваздуха у 

(%) 

66 58 54 59 60 60 57 59 63 68 68 60 67 

Извор: РХМЗ 

 

 

График 3. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Александровцу за период 2005-

2015. година 

 

2.3.4 Падавине 

 

           Падавине представљају све облике кондензоване водене паре у ваздуху које се на 

Земљиној површини појављују у течном или чврстом стању. Падавина има током целе 

године. Мала количина падавина се осећа у вегетационом периоду. На територији 

Александровачке Жупе зими највеће количине падавина доносе топли, а лети хладни 

фронтални системи (Милинчић и Пецељ, 2008). 
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          Количина падавина се повећава у правцу запада, са успоном планинских маса до 

максимално 1000 mm. На кишомерној станици Плеш у долини Расине, 1955. године 

константовано је 1.640 mm талога што представља апсолутни годишњи максимум. 

Најмања количина падавина у Плешу заблежена је 1969. године а износила је 663,8 mm. 

Снег пада од децембра до марта, а снежни покривач се задржава 27,4 дана годишње, 

најдуже у јануару и фебруару (Милинчић, 2012).  

         Према подацима са метеоролошке станице у Александровцу за посматрани период 

(2005-2015) највећа количина падавина се излучује  у мају и јуну, а најмања у јануару и 

фебруару. Просечна годишња количина падавина износи 652,8 mm. 

Табела 4. Средње месечне количине падавина у Алексадровцу за период 2005-2015. година 

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

Ср.мес 39,2 42,2 52,1 50,1 92,5 77,4 55,7 49,7 51,8 51,4 45,2 50,5 652,8 

Извор: РХМЗ 

                             

 

График 4. Средње месечне количине падавина у Александровцу за период 2005-2015. 

година  
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У вегетационом периоду (април-септембар) излучи се 57% укупне годишње количине 

падавина што погодује биљној производњи. Неповољна околност је чињеница да се у 

последњим месецима вегетационог периода (август и септембар) излучи мање падавина 

него у првој половини вегетационог периода што се може компензовати наводњавањем 

пољопривредних култура. 

 

2.3.5 Ветрови 

 

             Кретање ваздуха у атмосфери, претежно у хоризонталном правцу назива се ветар. 

Он настаје због разлика у ваздушном притиску на Земљином површини, као последица 

њеног неједнаког загревања. Кретање ваздушних маса је модификовано сложеном 

рељефном композицијом терена. Њихово деловање може бити позитивно и негативно. 

Зависи од трајања и брзине кретања ваздушних маса, температуре и влажности ваздуха, 

годишњих доба и вида привредних делатности (Дукић, 1981). 

           Котлински простор, за разлику од планинског је заштићен од ветрова. Због околних 

планина не дувају ветрови јачег интезитета. Кретање ваздушних маса одвија се у долинама 

Јошаничке реке, Згриже и Расине у планинском делу, а долинама Пепељуше, Кожетинске 

и Дреначке реке у Доњој Жупи. Најчешћи и најјачи су ветрови у зимском делу године, 

углавном из северозападног и западног правца. Највећа брзина ветрова је током јануара, 

децембра и фебруара (2,6 m/s)  а најмања брзина је током августа и јула када износи 1,4m/s 

(Милинчић, 2012).  

          На метеоролошкој станици у Александровцу у посматраном периоду, од 2005. до 

2015. године, нису вршена осматрањa ветра. Из тог разлога за анализу овог климатског 

елемента коришћени су подаци са глобалног метеоролошког сервиса „Meteoblue“. На 

основу руже ветрова (График 5) за Александровац у 2018. години уочава се су 

најдоминантнији ветрови из северозападног правца који дувају са Гоча, као и из јужног 

правца са Копаоника. Доста су присутни и ветрови из правца југ – југоисток и север – 

северозапад. Најређи су ветрови из североисточног и правца запад – југозапад. 
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График 5. Честина ветрова из одређених праваца у Александровцу за 2018. годину 

Извор: (www.meteoblue.com) 

Клима неког простора утиче на густину насељености, као и на економске активности 

становништва па је због тога веома значајан елеменат  природне основе одрживог развоја. 

Утицај климе највише се испољава у пољопривредној производњи, али и у туризму. 

Жупна клима предодредила је општину Александровац  као воћарско-виноградарски крај 

што овом простору пружа потенцијал за развој индустрије прераде воћа, воћних сокова и 

вина. Поред средњеевропског воћа овде на отвореном простору успевају и неке 

медитеранске културе (питоми кестен, бадем, смокве). На бази виноградарске традиције 

развила се и томе посвећена манифестација што омогућује развој винског, културног и 

других сродних видова туризма. 

 

2.4 Хидролошке карактеристике 

 

             Територија општине Александровац припада Црноморском сливу. Најзначајнији 

ток је река Расина, која се код Крушевца улива у Западну Мораву као њена десна притока. 

Већи речни токови су, поред Расине, и Јошаничка река, Пепељуша, Кожетинска и 
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Дреначка река. Извори су чести и богати водом током целе године, тако да се у јаругама и 

долинама стварају  поточићи, потоци и речице које граде врло густу речну мрежу.3  

  

2.4.1 Подземне воде 

 

            Изданска вода ствара се изнад непропустљивог слоја понирањем атмосферске воде 

и снежне сочнице. На територији општине Александровац заступљен је пукотински и 

збијени тип издани, али су њихова издашност и водне резерве различите у зависности од 

геолошке грађе. У алувијалној равни Пепељуше подземне воде су на малој дубини која се 

у неогеним теренима постепено повећава. Знатно већа дубина подземних вода је у стенама 

планинског дела Жупе.3 

           Пукотински тип формира се у крашким теренима где подземна вода испуњава 

пукотине, па се зато и назива пукотинска вода. У таквим теренима преовлађује вертикална 

циркулација воде по разноликим пукотинама, па се зато у њима не јављају издани као у 

растреситим слојевима (Дукић и Гавриловић, 2008). Издани са малим акумулационим 

способностима формиране су у површинским зонама терена, прихрањују се атмосферским 

талогом, а празне преко извора издашности око 1 l/s. Овај тип издани има највеће 

распрострањење. Заступљен је у магматским и карбонатним стенским масама Жељина, око 

Лаћиследа и у атарима села Љубинци и Доброљупци (Милинчић, 2012). 

Збијени тип издани има добре филтрационе способности и представљен је 

фреатском издани у алувијалним седиментима. Падавинска вода која се креће под 

утицајем Земљине теже кроз шуљине изеђу честица растреситог слоја назива се 

гравитациона вода. Таква вода процеђивањем долази до непропустиљивог  или 

вододржљивог слоја стена. Изнад таквог слоја долази до  нагомилавања воде, која 

испуњује све шупљине растреситог слоја до неке висине. Изнад вододржљивог слија 

образује се  слој подземне воде - издан.Такве плитке „бунарске издани” називамо 

фреатским (Дукић и Гавриловић, 2008).Ова издан налази се у директној хидрауличној вези 

са површинским токовима и има значајну издашност. Овај тип се налази у мио-

плиоценским и миценским седиментима са обе стране средњих и доњих токова 

                                                             
3 Стратегија развоја општине Александровац 2005-2015. година 
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Кожетинске и Дреначке реке и низводних делова Пепељуше. Укупна површина на којој је 

присутан збијени тип издани је око 80%. У централном делу басена Жупе александровачке 

честа је појава да дође до издизања подземних вода на алувијалним равнима где је издан 

плитка. Долази до забаривања које представља сметњу у раном пролећном обрађивању 

земљишта и засејавању усева (Милинчић, 2012). 

У околини општине Александровац постоји неколико налазишта подземних вода 

погодних за флаширање. То су: извор код рибњака у Митровом пољу, извор „Вранштица“ 

у истоименом насељеном месту, извори „Гочки студенац“ и „Сеочански студенац“ у 

месту Рогавчина. Ови извори су лековити, посебно за кожна обољења. Термоминералне 

воде су присутне у планинском делу општине. „Девојачки извор“ је извор термоминералне 

воде који је откривен на десној обали Расине, у Митровом пољу. Извор има просечну 

температуру око 23 ºC. Постоји вероватноћа да ће се дубљим бушењем добити вода 

температуре до 80 ºC, која би могла да послужи као геотермална енергија са широким 

могућностима примене.3 

 

2.4.2 Површинске воде 

 

Расина настаје на падинама Гоча и Жељина од изворишних кракова реке Врањуше 

и Бурманске реке, која се улива у Западну Мораву 5 km низводно од Крушевца. Долина 

реке Расине је композитна. Од њеног настанка до села Разбојна тече клисурастом долином 

са малим ерозивним проширењима код Бруса. Између Разбојне и Златара протиче плитким 

и широким коритом кроз Доброљубачку котлину, да би потом ушла у Златарску клисуру у 

којој гради неколико укљештених меандра. Низводно од Мадајева, Расина улази у 

Крушевачку котлину, долина јој је широка и извијугана и у близини ушћа широка од 30 m 

до 40 m (Гавриловић и Дукић, 2002.).  

Поред композитне долине, реку Расину карактерише и изразита асиметричност 

слива. Осим речице Згриже која притиче Расини са леве стране, све остале притоке 

притичу са десне стране. Најзначајније десне притоке су: Наупарска, Ломничка, Јабланица, 

Купачка река, Буковичка, Трмчарска, потоци Велики Биљевац и Дединац. Укупна дужина 

свих речних токова у доњем делу Расине је 568 km. Река Расина има разгранату речну 

мрежу која се спушта са три хидрографска чвора. То су хидрографски чвор Жељина са 
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Црним врхом и Гочом, Копаоника и Јастерпца у велики терцијарни Крушевачки басен. На 

дну басена све воде према Западној Морави дренирају два паралелна тока: Расина и 

Пепељуша. Због тога је слив Расине затворен са западе, источне и јужне стране. Површину 

коју заузима слив Расине износи 979,6 km² (Стричевић, 2015). Дужина тока Расине је 92,3 

km. На територији Жупе александровачке је 13,76 km, а укупна површина слива 98km² 

(Милинчић, 2012).  

 

Слика 2. Извориште реке Расине (фото: Микић Д.) 

Река Пепељуша настаје спајањем река Карлице и Стрменичког потока, које извиру 

на источним огранцима Гоча. Мењала је име прво у Клисуру, па Вратарница низводно од 

села Врбница до ушћа Мале реке са леве стране и на крају Пепељуша до ушћа у Западну 

Мораву код Читлука. Од свог изворишта има динарски правац пружања северозапад-

југоисток, све до улаза у Доброљубачку котлину, Вратарница одатле се повија према 

североистоку и такав правац задржава све до ушћа у Западну Мораву. Пепељуша има више 

притока са леве стране 41, а са десне 29 притока. Најзначајнија лева притока је Рајшевица, 

а десна страна има разгранату речну мрежу, где су најзначајнији токови: Божанац, 

Игрошка река, Крупаја и Кобиљачки поток. Са леве стране Вратарница улази у Жупски 

басен, пошто прими Варински поток и у овом делу тока прима се леве стране Новачку и 

Малу реку, наставља да тече под именом Пепељуша. Гради Врбничку сутеску код села 

Лаћислед пресецајући један кристаласти рт и одавде тече по крушевачком терцијарном 

басену. Дужина сталних водотока у сливу Пепељуше на територији Жупе је 114.820 m. 

Пепељуша је бујични водоток. Највећи део њених вода протекне у виду поплавних таласа. 

У зимским месецима, иако је у сливу релативно мало падавина не долази до смањења 
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протицаја јер већим делом влада „жупна клима“. На простору Доње Жупе прима две веће 

притоке Велику или Кожетинску реку и Малу реку и улива се у Западну Мораву код 

Читлука. Пепељуша још прима са леве стране Селишки, Блатски и Живков поток, а са 

десне Дубоки, Ђурички, Судимски, Мешевачки, Церовачки и Косовски поток на делу тока 

кроз Жупски и Крушевачки басен (Стричевић, 2015). 

Као и код реке Расине, у сливу Пепељуше имамо појаву асиметрије речне мреже и 

долинских страна, само што су овде леве притоке дуже, тако да са те стране је долина 

главног тока блажа. Укупна дужина свих токова у сливу Пепељуше износи 1252,2 km, а 

површина 303,2 km² (Стричевић, 2015). 

 

 

Слика 3. Ушће реке Пепељуше у Западну Мораву код Читлука (фото: Стричевић Љ.) 

Кожетинска река настаје под Кожетинском косом и улива се у Пепељушу на 240 m 

надморске висине у Доњем пољу, југоисточно од Новака. Настаје од два изворишна крака, 

од којих леви извире у Латковачком брду, а десни састављају Латковачка река, Мала 

Дубравица, Планиница и Сињевац (Милинчић, 2012). 

Река Јошаница настаје западно од планинског врха Градиште од Плочанске и 

Криве реке, недалеко од Катића. Крива река извире на северним обронцима Копаоника под 

називом Циганска река. Са десне стране прима притоку Мраморку реку после тока од 8,8 

km и одатле тече под називом Крива река. Плочанска река у свом изворишном делу носи 

назив Коњска река. На територији Жупе слив Јошаничке реке има површину од 53,5km². 

Веће притоке Јошанице су Баћевски поток, Мраморска река, Црна река и Велики поток. 

Укупна дужина свих водотока износи 116,5 km (Милинчић, 2012). 
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Водни ресурси представљају један од најзначајнијих елемената природне основе 

одрживог развоја. Вода је незамењив природни услов и извор производње, лимитирајући 

фактор биљне производње, важан природни услов за развој туризма, комуналне привреде, 

саобраћаја и других делатности (Спасојевић и сарадници, 2015).  

На територији општине Александровац постоји неколико извора квалитетне и 

лековите воде која се може флаширати. Вода са једног минералног извора у Митровом 

пољу  се флашира и продаје на тржишту као стона вода „LA FANTANA“. У будућем 

планирању одрживог развоја треба установити и потенцијалне могућности искоришћавања 

термо-минералног извора „Девојачки извор“.  

 

2.5 Педолошке карактеристике 

 

Земљиште представља површински растресети слој Земљине коре, који је настао 

као продукт геолошке подлоге, климатских услова, живих организама и човекове 

активности. Тле представља значајан елемент физичко-географске средине јер се на њему 

обављају сложени биохемијски процеси од којих зависи развој биљног и животињског 

света. Човек својим радом утиче на процесе стварања продуктивног тла, тако да 

представља значајан извор националног богатства (Родић и Павловић, 1994).  

 

2.5.1 Типови земљишта 

 

У западном делу општине Александровац најзаступљенији тип земљишта је подзол. 

То је каменито земљиште, обрасло пашњацима и шумама. У непосредном окружењу 

насеља Александровац земљиште је благо брдовито, што погодује развоју виноградарства 

и воћарства. Источни и северни део општине карактерише растресито земљиште смоница 

(Милинчић, 2012).  

Алувијално земљиште простире се дуж токова Расине, Пепељуше и њених већих 

притока. Формирана су транспортом и таложењем материјала у речним долинама током 

поплава. Богата су хумусом и добро задржавају воду, што даје услове за гајење 

повртарских култура (Милинчић, 2012).   
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Гајњаче се јављају у пределима умерено-континенталне климе, са средњом 

годишњом количином падавина од 600 mm до 700 mm, са израженим летњим сушним 

периодима и средњом годишњом температуром ваздуха 10-12º C. То су земљишта 

листопадне вегетације. У прошлости су биле под шумом, а да нас се користе као обрадиво 

земљиште. У повољним климатским условима, гајњаче су идеалне за гајење винове лозе и 

коштичавог воћа, а такође су погодне и за гајење житарица. Захватају централне и источне 

делове општине Александровац. Са порастом надморске висине, гајњаче прелазе у смеђа 

подзоласта тла. Овај тип земљишта је заступљен у планинском делу општине. Углавном 

су то шумска земљишта (Милинчић, 2012). 

Са становишта одрживог развоја земљишни покривач је значајан јер представља 

основу за раст и развој вегетације, како природне (шуме, ливаде, пашњаци) тако и 

културне (пољопривредни усеви). Од квалитета земљишта, поред климе, у многоме зависи 

биљна производња. На територији општине Александровац  најплоднија земљишта су 

алувијална земљишта, али су она заступљена на малим површинама с обзиром на то да 

простор има слабије водотокове са уским алувијалним равнима. Друга по квалитету је 

смоница која има значајну заступљеност.  За производњу винове лозе и воћа, 

одговарајућег квалитета су и гајњаче и друга смеђа и смеђа-подзоласта тла која су 

заступљена на највећим површинама у брдским и нископланинским теренима. 

 

2.6 Биогеографске карактеристике 

 

Вегетациони покривач општине Александровац већим делом чине пољопривредне 

културе, док је природна вегетација одржана у планинској области. Биљни свет је 

представљен највише виновом лозом. Алувијалне равни, поља и котлине су под 

кукурузом, поврћем и ливадама. На обалама река развијена је дрвенаста вегетација коју 

чине топола, јова, ива и врба. На странама и теменима коса доминирају виногради и 

воћњаци. Винова лоза је најспецифичније обележје Жупе пре свега захваљујући 

климатским и едафским погодностима, посебно у средишњим и источним деловима 

територије. По површинама под виноградима општина Александровац заузима треће место 

на територији централне Србије (Милинчић, 2012). 
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На подручју општине Александровац шуме се простиру на 134 km². Од шумског 

дрвећа лишћари учествују са 98% и четинари са 2%. У оквиру лишћара учешће букве је 

93%, храста 6% и осталих лишћара 1%. Код четинара најзаступљенији су бор са 85%, јела 

са 9%, смреча 3% и остали четинари око 3%.  Шуме су значајан елеменат природне 

средине и фактор одрживог развоја. Оне представљају „плућа“ планете. Њихова главна 

улога је у пречишћавању ваздуха, а услед сече долази до ерозије, мењања микроклиме и 

других негативних последица.  Шуме имају и велики економски значај али не треба 

занемарити ни њихову естетску компоненту. У њима се могу одвијати разне врсте 

туристичких кретања (здравствено-рекреативне туре,  пешачке туре, контролисано 

сакупљање шумских плодова, посматрање птица и друго). Травну вегетацију планинског 

простора чине: зечја детелина, копитњак, шумска јагода, коприва, хајдучка трава, кукурек, 

мајчина душица и друге.3   

На подручју Александровца и његове околине могу се срести бројне врсте дивљих 

животиња: зец, веверица, кртица, шумска корњача, лисица, ласица, дивља свиња, вук и 

друге. Од орнитофауне заступљени су фазани, свраке, јаребице, сојке, гаврани и друге. У 

планинским водотоцима заступљене су поточна и калифорнијска пастрмка (Милинчић, 

2012).  

Разноврсност ниске и крупне дивљачи омогућује развој ловног туризма. Такође, 

богатство орнитофауне представља потенцијал за посматрање птица – облик екотуризма 

који се све више упражњава у свету.  
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3 Друштвено-географска основа одрживог развоја 

 

Друштвено-географска основа одривог развоја је умногоме предодређена природном 

средином али и друштвено-економским, политичким и другим околностима. Чине је 

демографски потенцијали, привредне делатности и насеља.  

 

3.1 Становништво 

 

Становништво представља скуп људи који живи на једној географској територији. 

Наука која проучава величину становништва, његов састав, развој и његове опште 

карактеристике назива се демографија (Кицошев и Голубовић, 2004). У овом раду биће 

детаљније објашњени кретање броја становника, полно-старосна структура, структура 

становништва према активности и образовању становништва. 

 

3.1.1 Кретање броја становника 

 

Промена броја становника на одређеној територији и у одређеном временском 

периоду, у демографији се назива кретање становништва или укупно кретање 

становништва. Укупан број становника одређеног простора мења се под утицајем 

природног кретања наталитет и морталитет) и под утицајем миграција (емиграција и 

имиграција) (Кицошев и Голубовић, 2004.) 

Укупан број становника општине Александровац се из године у годину смањује, 

као и број становника и домаћинстава у насељеним местима брдско-планинског дела 

општине. Анализирањем података највећа насеља у општини Александровац су Доњи 

Ступањ са 942 становника, Доње Ратаје са 824 становника, а највише становника има у 

самом граду Александровцу 6.228 становника, што чини 23% становништва. У периоду 

1948-1971. година највећи број насеља имао је између 500 и 1000 становника, док у 

каснијем периоду највећи број насеља има између 200 и 500 становника (Табела 5). 
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Табела 5. Упоредни преглед броја насеља по броју становника у општини 

Александровац за период од 1948-2011. година 

Број 

становника 

0-99 100-199 200-499 500-999 1000-2000 Преко 

2000 1948 1 1 23 23 7 - 

1953 2 - 20 22 9 - 

1961 2 - 19 23 10 - 

1971 2 - 21 24 7 1 

1981 2 - 26 21 3 1 

1991 2 3 25 20 2 1 

2002 2 7 26 15 2 1 

2011 3 10 29 10 1 1 

Извор: РЗС 

У периоду од 1981. до 2011. године општина Александровац имала је негативну 

стопу пораста укупног становништва. Поједина сеоска подручја брдско планинског 

карактера су пред изумирањем. Присутна је и миграција из општинског седишта ка већем 

републичким центрима, што има за тенденцију смањење броја становника. Знатан број 

становника општине Александровац се налази на привременом раду у иностранству.3  

Укупан број новорођене деце на територији општине Александровац током 2012. 

године износио је 196. Према статистици РЗС за 2012. годину, у општини Александровац 

се роди 7,5 детета. Овај број је нешто виши на нивоу Расинског округа и износи 8,0 док на 

нивоу Републике Србије износи 9,3 рођена детета на 1000 становника. 

Табела 6: Природни прираштај у Александровцу за 2012. годину 

 

 Општина Округ Србија 

Живорођени 196 1.920 67.257 

Живорођени на 1.000 

становника 
7,5 8,0 9,3 

Умрли 441 3.624 102.400 

Умрли на 1.000 

становника 
16,8 15,1 14,2 

Природни прираштај -245 -1.704 -35.143 

Природни прираштај на 
1.000 становника 

-9,3 -7,1 -4,9 

 

Извор: РЗС, "Витални догађаји у Србији 2012", Саопштење бр. 197, год.,, 15.07.201 
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3.1.2 Полно-старосна структура становништва 

 

Полна и старосна структура су најважније структуре укупног становништва. Многа 

демографска и друга обележја изучавају се са аспекта полно-старосне структуре: природно 

кретање становништва, миграције, нупцијалитет, диворцијалитет, економске 

карактеристике и друго (Кицошев и Голубовић, 2004). 

Полна структура представља пропорцијални однос између мушког и женског 

становништва у укупној популацији. Када је пропорција уједначена реч је о балансираној 

структури, а у супротном, реч је о небалансираној полној структури. У послератном 

периоду долази до неравнотеже између полова, чије се последице и данас примећују, у 

већем броју женског од мушког становништва. У том периоду дошло је и до значајне 

трансформације становништва у погледу старосне структуре, тј. дошло је до смањења 

удела младог и повећања удела старог становништва. Структура становништва по старости 

директна је последица наталитета, али и друга компонента природног прираштаја. 

Морталитет, такође има велики утицај на старосну структуру (Кицошев и Голубовић, 

2004). 

Анализом података може се закључити да је 2002. године, највећи удео у укупном 

становништву имала популација између 45 и 49 година старости, док је удео млађе 

популације била изједначена са старом, па када би се посматрала старосна пирамида она 

би имала облик стационарног типа. У 2011. години дошло је до промене, већину чини 

становништво до 59, а уједно се смањио удео младог, тако да би пирамида имала облик 

регресивног типа. Између женског и мушког становништва, доминира женско 

становништво. У млађим узрастима је та разлика мала да би се после 59 година повећала. 

То се објашњава већим умирањем мушког дела популације, односно дужем трајању 

живота женског становништва. 
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Табела 7. Структура становништва по старости и полу у Александровцу према Попису 

2002. године 
 

Година 

Старости 

2002 2011 

Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно 

0 – 4 644 686 0 – 4 644 686 0 – 4 

5 – 9 734 750 5 – 9 734 750 5 – 9 

10-14 853 812 10-14 853 812 10-14 

15-19 878 828 15-19 878 828 15-19 

20-24 924 909 20-24 924 909 20-24 

25-29 1.008 880 25-29 1.008 880 25-29 

30-34 987 885 30-34 987 885 30-34 

35-39 898 855 35-39 898 855 35-39 

40-44 1.057 974 40-44 1.057 974 40-44 

45-49 1.224 1.036 45-49 1.224 1.036 45-49 

50-54 1.119 1.046 50-54 1.119 1.046 50-54 

55-59 758 724 55-59 758 724 55-59 

60-64 889 910 60-64 889 910 60-64 

65-69 946 1.153 65-69 946 1.153 65-69 

70-74 870 1.036 70-74 870 1.036 70-74 

75-79 488 780 75-79 488 780 75-79 

Извор: РЗС 
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3.1.3 Структура становништва према активности и образовању 

 
У активно становништво сврставају се лица која обављају неко активно 

занимање. У групу са личним приходом су укључена лица која не обављају активно 

занимање него живе од прихода који потичу из њиховог ранијег рада. У издржавано 

становништво спадају лица која немају споствених прихода од којих би се издржавали, 

него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица (Кицошев и Голубовић, 2004.) 

Образована структура становништва представља још једну важну 

карактеристику сваке популације. Достигнути ниво образовања, као и његова структура, 

јесу веома битан фактор за сваку земљу. Образована структура одређује се на основу 

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

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

становништва. Под писменим становништвом подразумевају се лица стара десет и више 

година која знају да читају и пишу (Кицошев и Голубовић, 2004). 

 
Табела 8. Стопа незапослености у Александровцу за период 2011-2013. година 

Стопа 

незапослености 
2011 2012 2013 

Република Србија 23,6 24,6 23,00 

Александровац 26,10 26,14 28,00 

Извор: РЗС, 2011, 2012, 2013 
 

Табела 9. Стопа запослености у Александровцу за период 2011-2013. година 

Стопа запослености 2011 2012 2013 

Република Србија 45,4 45,3 47,5 

Александровац 25,88 27,21 27,88 

Извор: РЗС, 2011, 2012, 2013 

 

Запосленост и стопа активности указују на величину регионалне економије у 

смислу доступне радне снаге и показују интезитет којим локално становништво учествује 

у економији. У претходне три године најмање запослених је било 2011. године, а од тада се 

стопа повећава. Укупна стопа запослености посматрано од 2011. године је у благом 

порасту. 
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Према подацима Пописа из 2002. године, највећи је проценат становника старих од 

15 и више година са средњом школом (29,12%). али је и сличан проценат учешћа са 

непотпуним основним образовањем (28,11%). Најмање је оних са вишим и високим 

образовањем чије је процентуално учешће далеко испод просека за Расински округ и 

Републику Србију. 

 

Табела 10. Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми у 

Александровцу, 2002. година 

 Општина број Општина % Република % 

Укупно М ж укупно м ж Укупно М Ж 

Укупно 

становништва 

24910 12388 12522 100 100 100 100 100 100 

Без школске 

спреме 

2.401 365 2.036 9,64 2,95 16,26 5,66 2,53 8,55 

Непотпуно 

основно 
образовање0 

 

7.004 

 

3.435 

 

3.569 

 

28,11 

 

27,73 

 

28,51 

 

16,18 

 

13,53 

 

18,64 

Основно 

образовање 

6.424 3.447 2.977 25,79 27,82 23,77 23,88 22,97 24,72 

Средње 
образовање 

7.254 4.078 3.176 29,12 32,92 25,36 41,07 46,08 36,43 

Више 

образовање 

734 395 339 2,95 3,19 2,71 4,51 4,94 4,11 

Високо 

образовање 

654 422 232 2,63 3,41 1,85 6,52 7,33 5,76 

Непознато 439 246 193 1,76 1,98 1,54 2,18 2,61 1,78 

Извор: РЗС 
 

Највећи је број оних становника са средњим образовањем и то 29,12%, затим следе 

становници са вишим образовањем 2,95%, док је број са високим образовањем 2,63%. 

Образовна структура становништва општине Александровац је на ниском нивоу и то 

представља велики проблем којем треба посветити велику пажљу. Она утиче на развој 

укупног становништва, али и радне снаге која је једна од главних детерминанти одрживог 

развоја.3 

Величина и структура становништва представљају један од најважнијих 

потенцијала одрживог развоја неке области. С обзиром на чињеницу да на територији 

општине Александровац имамо појаву константног опадања броја становниа, услед 

миграција и све мањег природног прираштаја, у посматраном простору проблем 

депопулације и старења становништва што представља ограничавајући фактор за одрживи 

демографски развој. 
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3.2 Привреда 

 
Основна друштвена делатност која обухвата производњу и расподелу производа 

назива се привреда. Обухвата различите врсте делатности и услуга које омогућавају 

испуњење свих човекових потреба. У послератном периоду друштвено-економски развој 

подручја Жупе доживео је успон у свим областима. Носиоци привредног развоја у 

општини Александровац раде и привређују из области: пољопривредно-прехрамбене, 

металске, текстилне, дрвно-прерађивачке и грађевинске индустрије. Значајни фактор 

развоја представљају и предузећа која се баве старим занатима, трговином, туризмом и 

угоститељством. Развијено је и воћарство, где се посебно истичу шљиве, крушке и јабуке. 

 

3.3 Пољопривреда 

 
Природни услови у општини Александровац су повољни за развој пољопривредне 

производње. Пољопривредне површине у општини су разнолике и обухватају: оранице, 

баште, воћњаке, винограде, пашњаке и ливаде. 

 

3.3.1 Стуктура пољопривредних површина 

 
Према структури пољопривредних површина и према начину коришћења на 

територији општине Александровац највећу површину заузимају оранице и баште 

(47,91%), воћњаци (16,22%) и виногради (10,08%).  

 
Табела 11. Пољопривредне површине према начину коришћења у Алксандровцу за 2012. 

годину (у %) 

 Оранице 

и баште 

Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци Пољопривредна 

површина 

укупно (%) Александровац 47,49 16,22 10,08 14,23 11,50 100 

Извор: РЗС, „Општине и региони у Републици Србији 2012“, Београд, 2012 
 

У општини Александровац специфична жупна клима утиче повољно на узгајање 

воћа и винове лозе. У оквиру воћарске и виноградарске производње значајна је 

производња јабука, шљива и нарочито грожђа. 
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Табела 12. Производња воћа (јабуке, шљиве, грожђе) у општини Александровац за 2012. 

годину 

 Број родних 

стабала/родних 
чокота у општини 

Укупан принос у 

општини (т) 

Удео у укупном 

приносу Србије 
(%) 

Просечан принос 

у општини 
стабло/чокот (кг) 

Јабука 137,910 1.366 0,51 9,9 

Шљива 873,050 7.149 1,23 8,2 

Грожђе 13.152.000 18.612 5,73 1,4 

 

Извор: РЗС, „Општине и региони у Републици Србији 2012“, Београд, 2012 
 

Традиција виноградарства у Александровцу је веома дуга. О томе сведочи вински 

подрум „Вино Жупа“, основан 1956. године, уједињавањем девет земљорадничких 

задруга, које су постојале у Жупи после Другог светског рата. Виногради у жупи су 

распрострањени на 2500 ha. Највише се гаји тамјаника и прокупац (најстарије сорте у 

Србији) затим жупски бојадисер, смедеревка, совињон, семијон, жупљанка, неопланта, 

шардоне и италијански ризлинг (www.tehnologija hrane.com). 

 

Табела 13. Остале пољопривредне културе у општини Александровац у 2012. години 

 

Извор: РЗС, „Општине и региони у Републици Србији 2012“, Београд, 2012. 

 

 

Остале пољопривредне културе 

Пољопривередне 
културе 

Укупан 

принос у 

општини(т) 

Удео у 

укупном 

приносу 

Србије(%) 

Просечан 

принос у 

општини(кг/ха) 

 

Просечан 

принос у 
округу(кг/ха) 

 

Просечан 

принос у 
Србији(кг/ха) 

Пшеница 5.584 0,27 2.775 4.250 4.798 

Кукуруз 9.439 0,15 3.411 4.907 6.174 

Шећерна репа - - - 23.342 50.729 

Сунцокрет  - - - 2.277 2.479 

Пасуљ 65 0,16 1000 1.237 1.183 

Кромпир 5.892 0,66 12.921 16.524 11.375 

Детелина 1.513 0,31 2.586 3.500 4.020 

Луцерка 2.156 0,22 2.560 3.522 5.320 

Ливаде (сено) 9.611 0,81 2.268 2.485 1.841 

Пашњаци (сено) 1.843 0,38 738 
764 669 

http://www.tehnologija/
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Приноси ратарских култура, индустријског, повртног и крмног биља на територији 

посматране општине су нижи у односу на републички и окружни просек. Просечни 

приноси у производњи пасуља, кромпира и сена су нешто значајнији. 

 

3.3.2 Сточарство 

 

Стање сточног фонда на територији општине Александровац мењало се из године у 

годину. Та променљивост је посебно изражена у живинарству, а мање у овчарству и 

говедарству. Временом је побољшаван расни састав стоке. Од укупног броја газдинства 

5543, са стоком су 4293 газдинства.  

Табела 14. Број газдинстава и број грла у општини Александровац, 2012.година 

 Говеда  Свиње  Овце  Козе  Коњи  Живина Кунићи  

Број 

газдинства 
1655 3057 2308 304 19 3817 37 

Број грла 4308 16971 15776 883 28 404577 196 

Извор: Попис пољопривреде, РЗС 

Пољопривреда је на александровачком подручју значајан ослонац развоја општине 

и значајан чинилац егзистенције становништва. Тренутно стање у примарној 

пољопривредној производњи је економски нарушено. У складу са иницијативама 

заједнице, очекује се да ће пољопривреда добити своје место које по значају заслужује да 

постане важан учесник развоја општине (Стратегија развоја, 2014). 

Општина Александровац има дугогодишње искуство и традицију у пољопривредној 

производњи. Традиција у виноградарској, ратарској, повртарској и сточарској производњи 

постоји деценијама уназад, условљена је повољним орографским, геолошким, педолошким 

и климатским условима, што представља добру основу за одрживи развој пољопривреде. 
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3.4 Индустрија 

 
Деведесете године 20. века, санкције и ратови довеле су до стагнације, у неким 

случајевима и гашења индустријске производње гиганата којима се Жупа поносила: „Вино 

Жупа“, „Дискос“, „Графос“, „Јединство“, „Бемикс“, „Вентил“, и други. У последњој 

деценији, интезивно се ради на подизању индустријске производње у некадашњим 

предузећима, који су били индустријски лидери земље и региона (Стратегија развоја, 

2014). 

„Вино Жупа“ је најпознатије предузеће у Александровцу, основано 1956. године. У 

то време био је саграђен најсавременији подрум за прераду грожђа и вина, што је била 

основна делатност предузећа. Данас, савремена фабрика воћних сокова, концентрата и 

асептик каша, великих прерадних капацитета представљена је  као велики  произвођач за 

чијим производима постоји велико интересовање широм Европе и света. Бренд воћних 

сокова и нектара „Ла вита“ је већ годинама препознатљив на тржиштима више земаља. 

Фирма има две хладњаче у Александровцу и Брусу складишног капацитета од 7.000 тона 

смрзнутог воћа. Један је од водећих извозника смрзнутог воћа у земље Европе. Производи 

фирме су: Ас Црњак, Кратошија, Купиново вино, Пелинковац, Шљивовица, Вињак, вино 

од шљиве, Вранац, Бренди, Лозовача, Ризлинг, Шљивовица препечениица, вино од 

боровнице, вино од вишње, Златни ризлинг, Кадарка, Међаш бели, Розе, Смедеревка, 

Српско црвено, вино од јабуке, Водка „Blue Star“, Chardonnay, Дуњевача, Кајсијевача, 

Међаш Црни, Ружица, Српско бело, Виљамовка, вино од малине и водка лимун 

(www.tehnologijahrane.com). 

 

 

Слика 4. Вино Жупа у Александровцу 

Извор: www.wikipedia.org 

http://www.tehnologijahrane.com/
http://www.wikipedia.org/
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„Дискос“ је дискографска кућа смештена у Александровцу. Била је једна од 

највећих издавачких кућа на простору некадашње Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије (www.wikipedia.org). 

У близини Митровог поља, фабрика за производњу освежавајућих пића, минералне 

воде и остале флаширане воде „La Fantana“ почела је са радом новембра 2006. године. 

Укупна површина комплекса фабрике износи 8064 m², док се под објектима налази 1991 

m². Фабрика користи воду из дубина мермерних слојева формираних пре више од сто 

милиона година (www.lafantana.rs). 

 

 

Слика 5. Фабрика „La Fantana“ у Александровцу  

Извор: www.wikipedia.org 

 

Општина има све неопходне предуслове за развој привреде, пре свега на подручју 

предвиђеном за изградњу нових привредно-радних зона дуж државних путева другог реда 

према Крушевцу, Трстенику, Рашкој и Брусу, чиме се стварају услови за развој и нова 

запошљења.  Сви постојећи привредни ресурси биће стављени у функцију развоја 

привреде, нових производних и услужних програма. Циљ је већа производња добара и 

пружање услуга за тржиште Србије и извоз, што ће довести до отварања нових радних 

места и пораста животног стандарда становништва. Агроиндустрија општине је у једном 

дужем временском периоду стагнирала. Предузећа из те области имају значајан пословни 

и тржишни реноме, али годинама послују са знатним економским и финансиским 

потешкоћама. Предузећа се морају побољшати програмски, технолошки и финансијски, 

због броја упошљених и добрих и здравих техничких капацитета. Имају могућност даљег 

развоја и кроз постојећа и нова предузећа, али треба да се усмери на производњу здраве 

хране, пића и напитака, јер она све више долази до изражаја на светском и домаћем 

тржишту (Стратегија развоја, 2014). 

http://www.wikipedia.org/
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3.5 Туризам 

 

Општина Александровац поседује велике потенцијале за развој туризма. Близина 

Копаоника, манастири Руденица, Дренча и Плеш, остаци средњевековног града Козник, 

Митрово поље, добра саобраћајна повезаност села, пољане као специфична виноградарска 

насеља, привредно-туристичка манифестација „Жупска берба“ са традицијом од 50 година, 

затим  Међународни сајам вина, вински и верски туризам су значајни потенцијали у 

развоју туристичке привреде. Завичајни музеј Жупе и Музеј винарства и виноградарства са 

винотеком, једини те врсте у Србији, имају посебан значај за развој туризма. 

 

3.5.1 Природне туристичке вредности 

 

Природне туристичке вредности су објекти и појаве у простору настали радом 

унутрашњих и спољашњих сила Земље. Могу се поделити на следеће групе: 

геоморфолошке, климатске, хидрографске туристичке вредности, и биљни и животињски 

свет као туристичка вредност (Вујко, 2014). 

Велико природно богатство општине Александровац представљају планине, реке, 

термоминерални извори и дивљач. Због близине планина има услова за скијање и за развој 

спортског туризма.  

Копаоник познат и као Сребрна планина пружа се меридијански око 75 km, а у 

пречнику је широк 40 km. Средишњи део ове планине представља Равни Копаоник, 

пространа висораван висока око 1700  m, око које се диже Суво Рудиште са највишим 

врхом планине Панчићев врх, 2017. m н.в. У подножју Копаоника јављају се топли и 

минерални извори („Крчмар“, „Марине воде“) и бање (Јошаничка, Луковска, 

Куршумлијска), што повећава туристичку атрактивност ове планине. Због својих 

природних вредности, 1981. је проглашен за национални парк. Представља највећи и 

најпознатији српски скијашки центар. Скијашки терени налазе се на надморској висини од 

1650 m до 2017 m и свраставају се у терене прве категорије. Туристички центар располаже 

мрежом са 24 жичаре, ски лифтовима и везним инсталацијама. Дужина ски стаза је око 55 

km. На Копаонику се организују пешачки излети, излети планинском бициклом, школе 
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кошарке, тениса и друго. Захваљујући развијеном туристичком центру са савременим 

хотелима и пратећим објектима, Копаоник представља једну од најпопуларнијих 

туристичких дестинација у Србији (Јовичић, 2009).  

Митрово поље је најпознатије жупско излетиште. Налази се на северозападном 

делу општине Александровац на надморској висини од 600 до 700 m, а простире се у 

пределу саставка река Расине и Згриже. У летњем периоду читав терен је прекривен 

бујном травом и планинским цвећем, тако је добио назив „Цветна Долина“. Базен са 

термоминералном водом у склопу одмаралишта Црвеног крста са смештајним 

капацитетима, рибњаци „Свети Никола“ у Митровом пољу, „Салус“ у Плешу, и 

могућности камповања дају значајне погодности у коришћењу овог локалитета за активан 

одмор. Врања стена која се налази јужно од Митровог поља интересантна по својој 

геолошкој грађи и својој јужној страни која је оштро пресечена. Одавде се могу видети 

остаци средњевековног града Козника, врх Жељина и долина Расине све до Бруса. Биљни 

и животињски свет Митровог поља је врло богат и разноврсан. Поседује спортско-

рекреатвне садржаје: спортске терене за фудбал, рукомет, одбојку, терен за одбојку на 

песку и отворени базени са термалном водом. Сваке године се одржавају спортске јулске 

игре. У тих недељу дана се организују такмичења из више спортова у којима наступају 

спортисти из свих околних општина (www.toa.rs). 

                           

Слика 6. Жупске пољане  

Извор: www.wikipedia.org 

Пољане су јединствена виноградарска насеља која се налазе у централном делу општине 

Александровац. До половине 20. века на простору Жупе постојале су 24 пољане, а данас је 

http://www.toa.rs/
http://www.wikipedia.org/
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већина њих урбанизована или потпуно руинирана. Пољане су градили становници околних 

планина, пре свега Копаоника, Жељина и Гоча који су имали винограде у Жупи. Служиле 

су за привремено становање власника током радова у винограду као и за складиштење 

вина и осталих производа од грожђа (www.toa.rs). 

Општина Александровац има погодне услове за живот различитих врста дивљачи и 

развој лова. Ловачко удружење „Жупа“ има богату ловачку понуду. Од ситне дивљачи 

има зеца, фазана, пољске јаребице, препелице, дивље шотке и патке, лисице, а од крупних 

диљачи, дивља свиња, вук, куна и дивља мачка (Стратегија развоја, 2014). 

 

3.5.2 Антропогене туристичке вредности 

 

Антропогене туристичке вредности су они објекти, догађаји и манифестације у 

простору за које се може везати пажња туриста. За разлику од природних, која су везана за 

развој рекреативних врста туризма, антропогене туристичке вредности подстичу културна 

и манифестациона туристичка кретања (Вујко, 2014). Од антропогених туристичких 

вредности на територији општине Александровац издвојићемо као најзначајније 

средњевековни град Козник, манастире, манифестације и музеје. 

Средњевековни град Козник се налази 15 km југозападно од Александровца. 

Смештен је на огранку планине Копаоникa, на висини од 922 m надморске висине и спада 

у највиша средњевековна утврђења. Неправилног је облика са највећом дужином од 58 m и 

ширином 44 m. Састоји се од 8 четвоространих квадратних кула, размештених на 

приближно истом растојању. Највеће куле се налазе на северу и северозападу и имале су 

стамбену улогу, док су у јужном, источном и западном делу нешто мање. На највишој 

тачки града смештена је Донжон кула. То је четворострана кула са основом правилног 

квадрата странице 9 m и дебљином зида од око 2 m. Остаци који су данас сачувани сматра 

се да припадају 14. веку из времена криза које су настале упадањем Турака на Балкан. 

Козник је био важна стратешка тачка са које се контролисао највећи део Жупе и долине 

Расине. Сваке године у августу се на Кознику одржава манифестација „Козник-град 

витезова“ (www.aleksandrovac.rs). 

 

http://www.mat14681/
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Слика 7. Средњевековни град Козник  

Извор: www.wikipedia.org 

Манастир Дренча са црквом посвећеном Ваведењу Пресвете Богородице налази се 

пет километара од Александровца, а саграђен је 1382. године. Најстарији извор у коме се 

помиње манастир је Жичка Повеља из 1382. године, којом се Денчи потврђују поседи у 

Расини и Браничеву. Дренча је једна од првих цркава моравске архитектонске школе. 

Више од 500 година манастир је био у рушевинама, а од 2001. године креће обнова која 

траје и данас. У Дренчи се налази манастирско сестринство од 2007. године 

(www.manastiri-crkve.com). 

 

              

Слика 8. Манастир Дренча 

Извор: www.vikipedia.org 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.manastiri-crkve.com/
http://www.vikipedia.org/
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Манастир Руденица из 15. века налази се десетак километара од Александровца, а 

посвећен је Светом Илији. Изграђен је после Косовког боја око 1410. године у време 

владавине деспота Стефана Лазаревића у моравском архитектонском стилу. Задужбина је 

властелина Вукашина и његове жене Вукосаве чији су потрети осликани на јужном зиду 

цркве поред потрета деспота Стефана Лазаревића и његовог брата Вука 

(sr.m.wikipedia.org). 

 

Слика 9. Манастир Руденицa 

Извор: www.wikipedia.org  

У долини реке Расине, петнаест километара северозападно од Александровца, у 

селу Плеш налази се манастир Светих мученика и безсребреника Козме и Дамјана. Нема 

поузданих извора када је саграђен, али се зна да је срушен је од стране Турака. Обнова је 

трајала од 1997. до 2003. године (sr.m.wikipedia.org). 

 

Слика 10. Манастир Светих мученика и безсребреника Козме и Дамјана 

Извор: www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Од манифестација у Александровцу треба поменути: Жупску бербу, Међународни сајам 

вина „Жупа“КозАрт“. Оне пружају потенцијале за развој манифестационог туризма. 

Жупска берба представља традиционалну манифестацију која се одржава у 

септембру сваке године од 1963. године.  Посвећена је почетку бербе грожђа и окупља 

најбоље жупске винаре и виноградаре по чему је Александровац надалеко познат. Сваке 

године стотине хиљада гостију из земље и иностранства посети ову манифестацију. У 

центру града налази се фонтана вина, јединствена у свету из које у дане бербе уместо воде 

тече црвено жупско вино, симбол људског рађања и трајања. Винска улица је атракција 

Жупске бербе, дуж које се у етно-објектима представљају и нуде вина, ракије и остали 

производи (www.toa.rs). 

 Међународни сајам вина „Жупа“ је један од значајних манифестација у Србији. 

Интересовање је из године у годину све веће. На сајму учествују поред винарских кућа 

Србије и излагачи познатих винарских кућа из Европе и света. Сајам је продајног, 

изложбеног и такмичарског карактера. Оцењивање врши стручна комисија са 

Пољопривредног факултета из Београда (Стратегија развоја, 2014). 

 „КозАрт“ је међународни фестивал класичне музике и одржава се од 2008. године. 

повезује уметничку музику са вековном виноградарском традицијом. Овај фестивал 

класичне музике је једини фестивал на простору бивше Југославије који има програм 

посвећен деци, који спаја и зближава децу са посебним потребама са осталом децом из 

Александровачког краја и целог региона (www.toa.rs). 

Музеји представљају важан део понуде у културном туризму. У Алекандровцу 

постоји Завичајни музеј Жупе и Музеј виноградарства и винарства.  

Завичајни музеј Жупе је званично отворен 27. јануара 1992. године. Смештен је у 

ужем центру града у кући попа Марка. Укупна површина подрумског и спратног дела 

музеја је 381 m² и у њему је смештена археолошка, етнографска и историјска поставка са 

3.000 предмета. Фототека садржи 6.000 фотографија и негатива, а библиотека 1.600 књига. 

Највреднији експонати су четири неолитске статуе које припадају винчанској култури са 

локалитета Витковачко поље, а дела су првих земљорадника са ових простора (пре око 

6.000 година). У археолошкој поставци Завичајног музеја Жупе осим неолита се налазе 

још неколико вредних експоната из каснијих периода. То су бронзана секира и римски 



45 

 

ратнички појас са локалитета Ивковића куће који су такође познати. Етнографска поставка 

је најбогатија са преко 600 предмета и представља живот у виноградарским насељима, 

пољанама које су јединствене на овом простору. Историјска поставка представљена је 

већим делом фотографијама које прате историјски развој Жупе краја 19. века до данас. Ова 

поставка садржи и делове наоружања из времена Првог српског устанка, Првог и Другог 

светског рата, као и документа из тог периода. Сваке године се у организацији Завичајног 

музеја Жупе одржи на десетине изложби, концерата и књижевних вечери (Стратегија 

развоја, 2014). 

  Музеј виноградарства и винарства је основан 31. маја 2002. године. Налази се у 

старом подруму Пољопривредне школе, а посвећен је историји вина и винограда у Србији. 

Основни задатак музеја је да сакупља, научно обрађује, публикује, излаже и чува предмете 

којима се приказује историјски пут развоја виноградарства и винарства у Србији. У 

организацији музеја традиционално се обележава Свети Трифун, виноградарска слава. 

Музеј се састоји из више целина. Пољански двор, описује начин живота, виноградарство и 

винарство на просторима Жупе. Врионица, где стоје уређаји и справе којима је грожђе 

прерађивано на стари традиционални начин. Соба жупских мајстора, у којој се сакупљају 

жупски мајстори вина нудећи посетиоцима надалеко чувене производе. Жупска трпеза, у 

којој се налази стална поставка вина и других пића. Хол и ходници, у коме су смештене 

фотографије. Просторија Домаћин, у којој сваки посетилац музеја је домаћински примљен 

и почашћен, онако како то традиција у Жупи налаже. Винарски збор, просторија за 

окупљање виноградара, за разговоре о вину, за сусрете песника, атеље за ликовне 

ствараоце на тему грожђа и вина. Круг музеја , у коме посетиоци могу видети стари 

противградни топ, шинска кола, сувенири, летњиковац и други многобројни експонати 

(Стратегија развоја, 2014). 
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3.5.3 Смештајни капацитети 

 

Смештајни капацитети су неопходни за развој туризма јер представљају основу за 

боравак туриста у дестинацији. На територији општине Александровац постоји смештајни 

капацитет око 200 лежајева. У излетишту Митрово поље од смештајно–угоститељских 

објеката издвајају се Дечије одмаралиште Црвеног крста и Мотел Цветна долина 

капацитета 70 лежајева. Одмаралиште Црвеног крста садржи смештајни капацитет од 100 

лежајева у двокреветним, трокреветним и шестокреветним собама. Све собе поседују 

купатило и опремљене су телевизорима, а сам објекат има централно грејање, кухињски 

блок са рестораном, салу за саветовање и семинаре, аудио визуелним средствима за 

извођење рекреативне наставе. Исхрана је у ресторану који се састоји од кухиње и две сале 

ресторана са око 130 места (www.turistickiklub.com). 

Етно село Латковац се налази у селу Латковцу, у северо-западном делу општине 

Александровац и удаљено је око 5 km од центра града. Садржи једнокреветну собу, шест 

двокрветних и три трокреветне собе. Карактеристика овог етно села је то да пружа 

могућности за шетњу, рекреацију, бављење спортом, могућност лова и друго. Може се 

учествовати у уметничко-едукативним радионицама, као што је сликарство, етно музика, 

позориште, керамика, поезија, историја (www.selo.co.rs). 

Мотел Solley у Виткову, на самом улазу у град Александровац. Мотел располаже са 

22 лежаја распоређених у једнокреветне, двокреветне собе и апартмане, осигурање, 

боравишна такса и доручак. Мотел Жупски Двор. Има осам соба са француским лежајем, 

од тога пет апартмана са француским лежајем и плус два мала кревета за децу (www.sobe-

smestaj.com). 

 

 

 

 

 

http://www.sobe-smestaj.com/
http://www.sobe-smestaj.com/
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3.6 Насеља 

 

Општина Александровац има 55 насељених места. Градско насеље Александровац 

је привредни, културни, управни и административни центар општине. Насеља општине 

Александровац су национално хомогена, са приближно 97% српског становништва, које је 

већински женско, средњедобно и млађе. Већи део становништа представља аграрно 

становништво, незадовољавајућег образовања (www.wikipedia.com). 

Сеоска насеља су: Брзенице, Боботе, Ботурићи, Братићи, Велика Врбица, Веља 

Глава, Венчац, Витково, Вражогрнци, Вранштица. Врбница, Гаревина, Горња Злегиња, 

Горње Ратаје, Горњи Вратари, Горњи Ступањ, Грчак, Дашница, Доброљупци, Доња 

Злегиња, Доње Ратаје, Доњи Ступањ, Дренча, Јелакци, Кожетин, Козница, Латковац, 

Лаћислед, Лесеновци, Лесковица, Љубинци, Мрмош, Новаци, Пањевац, Парчин, Плеш, 

Плоча, Поповци, Пуховац, Ракља, Ржаница, Рогавчина, Рокци, Руденице, Стањево, Старци, 

Стрменица, Стубал, Суботица, Тржац, Трнавци, Тулеш и Шљивово (www.wikipedia.com). 

 

 

 

Слика 11. Насеља општине Алексадровац  

Извор: www.wikipedia.org 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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Пољопривреда је главна привредна делатност којом се бави становништво. Највећа 

сеоска насеља на територији општине Александровац су Рогавчина, Јелакци и Плоча, а 

насеља са највећим бројем становника Доњи Ступањ, Доње Ратаје, Стањево, Кожетин и 

друга (www.wikipedia.com). 

Рогавчина заузима 3.255 km² и то је највеће насеље у општини Александровац. У 

овом насељу према попису из 2011. године живи 117 становника, а просечна старост 

становника износи 50,9 година. У насељу је 78 домаћинстава, а просечан број чланова по 

домаћинству је 2,74. Становништво Рогавчине се претежно бави пољопривредом 

(www.poreklo.rs). 

 Село Јелакци се налази југозападно од Александровца и заузима  површину од 

2.373 km² са 357 становника. Просечна старост у овом насељу износи 47,5 становника. 

Укупан број домаћинства је 134, а просечан број чланова у домаћинству 3,26. Име је 

добило по Јелакчанима, старим досељеницима из Јелакца, средњевековног рударског 

насеља на  јужном Копаонику.  Јелакци има природне хидрографске потенцијале. То су 

река Јошаница и потоци: Чемерњак, Устава, Јазбички, Јелов поток и Кавањски поток. 

Становништво се бави пољопривредом, ловом и риболовом (www.poreklo.rs). 

 Плоча је планинско село на заталасаној равни планине Жељин површине 1745 km² 

и 333 станoвника. Просечна старост становништва износи 41,1 година. У насељу има 111 

домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,60. Сеоске куће су смештене 

над уским и дубоким долинама речице и потока, високо на странама. Захвата простор 

између  Плеша на северу, Бзенице, Вранштице  и Кознице на истоку, Рокца и Јелекца на 

југу и Жељина на западу. Кроз ово село протиче Плочка или Коњска река, потоци: Бели и 

Караулски поток. Код цркве светих Апостола Петра и Павла налази се Петропавловска или 

Беговац чесма и извор у Белом потоку (www.poreklo.rs). 

Доњи Ступањ је насеље које заузима површину од 1179 km². Број становника у 

овом селу износи 942 становника, а просечна старост износи 44.5 становника. У насељу 

има 285 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,75. Становништво 

Доњег Ступња потиче из Старе Рашке, Црногорских брда и Херцеговине. У Доњем 

Ступњу се често јављају мањи извори, од којих је најзначајнији Велика Чесма. У 

пољопривредном погледу раздвајају се два дела. То су побрђе под воћњацима и шумом и 

раван поред реке засејана кукурузом, детелином и поврћем (www.poreklo.rs). 
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Стањево је сада предграђе општине Александровац, али се још увек одржава као 

село. Раније се село налазило на падинама Врањег Брда, у месту Локви. Због влаге су се 

преселили на сунчанију, леву страну реке, одакле је лакши приступ граду и експлоатацији 

пољопривредних површина. Површина коју заузима Стањево је 348 km² и има највећи број 

становника  међу селима у општини Александровац, 1192 становника. Просечна старост 

становништва износи 37,9 година. У насељу има 362 домаћинстава, а просечан број 

чланова по домаћинству је 3,44.  Становништво се бави пољопривредом, ловом, 

риболовом, индустријом и трговином (www.poreklo.rs). 

Кожетин је старо насеље, које се помиње у Студеничкој повељи. У новије време 

село Кожетин сраста у град Александровац, од кога га дели само мост. Површина коју 

заузима Кожетин износи 196 km², са 912 становника. Просечна старост износи 35,9 година. 

У насељу има 294 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09. Кожетин 

има повољан географски положај, између побрђа и равни. Лежи на излазу две речне 

долине у раван.  Изнад насеља налази се црква која је једно време била једина црква у 

целој Жупи. Око ње се формирало насеље, састављено од неколико дућана, механа и 

ханова и које је премештено у долинску раван, где се формирало ново управно место под 

старим називом Кожетин. Касније је названо Александровац, по краљу Александру 

Карађорђевићу (www.poreklo.rs). 

Село Велика Врбица се налази у изворишном току Вратарнице. Заузима површину 

од 1358 km² , са 441 становника. Просечна старост становништва износи 46,9 година. У 

насељу има 154 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству 3,36. Велика 

Врбица је старо насеље. O томе сведоче остаци манастира, поред потока у шуми испод 

Клисуре, посвећен Светом Јовану. Манастир су срушили Турци. У време турске владавине 

становништво села се из долине насељавало у брдо. Село има велики број извора. Главни 

извор се назива Хајдучка Чесма. У новије време изграђен је водовод из Ливађана, засеока 

овог села. Површина села је под њивама, воћњацима, ливадама и шумама (www.poreklo.rs). 

Витково се налази у средишњем делу Жупе. Њему припада и насеље Венчац, на 

супротној страни долинске равни. Захвата простране површине под њивама, ливадама и 

виноградима. Према попису из 2011. године има 492 становника. Просечна старост 

становништва износи 43,1 година. У насељу има 147 домаћинстава, а просечан број 

чланова по домаћинству 3,32.   На овом простору било је неко старо насеље које археолози 
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везују за винчанску културу. Сачувана је скултура „Venus de Zupa“ која се налази у 

Завичајном музеју Жупе (www.poreklo.rs). 

 

 

                                            Слика 12.“Venus de Zupa“ 

Извор: www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poreklo.rs/
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4 SWOT анализа одрживог развоја општине Александровац 

 

SWOT анализа, представља скраћеницу од четири енглеске речи, којe у преводу 

значе: Strenghts (Снаге), Weaknesses (Слабости), Oportunities (Могућности) и Threats 

(Претње). Аутор ове методе је Алберт Хамфри. Помоћу SWOT анализе може се утврдити 

који су потенцијали најјачи, који најслабији, које су могућности и које претње 

(www.wikipedia.com). 

Табела 16. SWOT анализа општине Алксандровац 

Снаге Слабости 

Географски положај општине 

Повољни климатски услови 

Богатство у природним ресурсима 

(воде,обрадиво и шумско 
земљиште,биодиверзитет) 

Постојање индустријске зоне 

Одржавање манифестација 

Добри услови за развој сеоског туризма 

 

Неповољна структура становништва, старачка 

домаћинства, одлазак младих 

Неразвијена базична инфраструктура у 

општини 

Слаба организованост продаје воћарских 

производа 

Слаба заступљеност сточарства 

Недовољна брига свих структура и лица која 

су везана за туризам и за место становања у 

општини 

Недостатак капацитета за смештај 

 

Шансе Претње 

Успостављање стимулативних мера за 
побољшање старосне структуре кроз 

привредни развој и запошљавање младих 

Повећање подстицајних мера у области 
пољопривреде 

Унапређење манифестационог, планинског, 

руралног, ловног и риболовног, спортског 
туризма и разних активности на отвореном 

Заштита и очување природне околине 

Кључне атракције по могућности повезане са 

осталим комерцијалним активностима 

 

Нерационално коришћење природних ресурса 

Опадање популације 

Миграциона кретања високообразованих људи 

Повећање ризика инвестирања због нестабилне 
економске ситуације у земљи 

Неразвијено тржиште пољопривредних 

производа 

Гашење пољопривредних газдинстава 

 

http://www.wikipedia.com/
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Из претходне табеле уочавамо да су слабости бројније од снага, а да су могућности 

и претње приближно истог интензитета. Богатство у природним ресурсима је једно од 

најистакнутијих снага јер омогућавају развој пре свега пољопривреде и виноградарства по 

цему је општина и најпознатија. Најистакнутије слабости општине Александровац су 

смањење укупног број становника, веома изражен негативан природни прираштај, 

погоршање старосне структуре као и неповољна образована структура становништва.  

Када су у питању шансе једна од водећих је повећање радних места и повећање 

подстицајних мера у области пољопривреде. Претње одрживог развоја општине 

Александровац су бројне. Најважније се односе на смањење популације и гашење 

пољопривредних газдинстава. Једна од највећих претњи јесу миграциона кретања 

високообразованих људи. 
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5 Закључак 

Географски положај општине Александровац је релативно повољан. То се може 

закључити на основу положаја града у односу на Републику Србију, али и на основу 

саобраћајне инфраструктуре којом је он повезан са другим деловима државе. Физичко-

географски положај условљава присуство жупне климе што овај крај предодређује за 

виноградарство и воћарство. Близина Врњачке Бање и Копаоника одређује и туристичко-

географски положај као врло повољан. Из наведеног се може закључити да географски 

положај представља стимулативни фактор одрживог развоја општине Александровац. 

Општина Алексанровац има изузетно повољне услове за развој пољопривреде. 

Климатски услови, надморска висина, експозиција терена и тип земљишта су главни 

фактори који одређују тип пољопривредне културе. На простору Доње Жупе постоје 

повољни услови за развој виногрдарства и воћарства, а Горње Жупе сточарства. Потребно 

је да се побољша квалитет пољопривредне производње, што се може постићи 

субвенцијама државе. Тако би се створили услови за останак младих у сеоским 

подручјима. На планинским водотоцима постоје повољни услови за развој рибарства (узгој 

поточне пастрмке). 

 Анализирањем кретања становништва у посматраној општини може се закључити 

да долази до константног опадања становништва. Миграције, негативан природни 

прираштај и депопулација неповољно утичу на одрживи развој општине. Зато при изради 

стратегија одрживог развоја нарочито треба ставити акценат на јачање демографских 

потенцијала. 

Уз квалитетну промоцију општина Алексанровац би могла да постане значајнија 

туристичка дестинација. На проучаваном простору се одржавају бројне манифестације које 

би могле да привуку већи број домаћих и страних туриста.  

На основу свега изнетог може се закључити да у општини Александровац природна 

и друштвено-географска основа одрживог развоја има пуно потенцијала који нису 

довољно искоришћени. У будућем планирању одрживог развоја треба, између осталог, 

нагласити значај свеобухватније популационе политике која би подразумевала и бригу о 

младима, као и њихово задржавање на овим просторима.  
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