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1. УВОД

Општина Трстеник се налази у Расинском округу, у централној Србији. Припада 

припанонској регији. Седиште општине је град Трстеник, кроз који протиче река Западне 

Морава.  

Захваљујући добром географском положају и чињеници да се налази на раскрсници 

путева између два велика града (Крушевац и Краљево), као и близини Врњачке бање, ова 

општина има веома повољне услове за развој туризма. 

Први писани помен Трстеника налази се у дарованој повељи манастиру Раваници, којом 

кнез Лазар 1381. године својој задужбини поклања метохе Трстеник и Велуће. Подручје 

трстеничке општине насељено је још у периоду неолита, тачније 6000 година п.н.е. О томе 

сведоче археолошка налазишта Благотин и Страгари. 

Околина града је оријентисана на пољопривредну производњу: повртарство, воћарство 

и виноградарство и производњу лозно садног материјала, а у сталном успону су винарство 

и рурални туризам. 

У раду ће бити сагледане сви природни потенцијали овог краја. Такође ће бити речи о 

свим заступљеним облицима туризма на овом подручју, имајући у виду да је овај крај богат 

кулутурним и историјским обележјима. 

Иако се ради о малој општини, треба имати у виду да она располаже великим природним 

потенцијалом и да тај потенцијал није искоришћен на одговарајући начин, што је пре свега 

у привредном смислу утицало на недовољну развијеност општине. Успешност одговора у 

овом раду зависиће од прикупљених података и доступне литературе. 

Метод рада представља преглед и изучавање литературе на ову тему. Изучавање је 

представљало комбинацију квантитавних метода (статистичка и интенрет анализе) и 

квалитативних метода (писани документи, анализе, дедукција из датих мишљена 
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различитих аутора). Коришћена је и стручна литература из оболасти туризма на основу које 

су дефинисани одређени појмови. 

Циљ рада је представљање природних потенцијала општине Трстеник,  како и колико 

оне утиу на развој туризма, као и свих осталих облика туризма који су заступљени у овом 

крају. 

У првом делу рада представљен је туристичко- географски положај и физичко- 

географске карактеристике (геолошка грађа, рељеф, клима, хидролошке карактеристике и 

биљни и животињски свет), 

У другом делу се упознајемо са облицима туризма који су заступљни овој опптини и 

туристичким прометом који она остварује. 
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2. ТУРИСТИЧКО- ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ 

ОПШТИНЕ 

 

Територија општине Трстеник налази се у централном делу Србије, у Расинском округу. 

Граничи се са општином Краљево (на западу), Врњачка Бања (на југозападу), 

Александровац (на југу и југоистоку), Крушевац (на исотку), Рековац (на северу) и 

Варварин (на североисотку).1 

Трстеник је привредни, административни и културни центар општине. Налази се у 

централном делу Србије, на 21о E и 43о N, око 200 km јужно од Београда, на 171 метру 

надморске висине. Површина општине је 448 km². Кроз град протиче Западна Морава, у 

чијој се плодној долини развила већина насеља општине. У непосредној близини града, 

налази се трстенички туристичко-спортски аеродром. У близини Трстеника, на удаљности 

од 10 km, налази се Врњачка Бања, центар континенталног туризма Србије. 

Општина Трстеник се налази у Западном Поморављу у најјужнијој регији Припаноске 

Србије (Павловић, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Сл.1- Географски положај општине Трстеник у Расинком округу и Републици Србији (www.google.rs) 

 
1 Стратегија одрживог развоја општине Тртсеник 

http://www.google.rs/
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Општина Трстеник се према северу простире преко таласастих брежуљака и брда до 

врхова Гледићких планина Самара (922 m), Смрдана (843 m), Трлишта (548 m) и на југу 

такође преко брежуљака и брда до највиших огранака Гоча, Малог врха (922 m), Погледа 

(736 m), Чикера (759 m), Илијине Главе (503 m) и Лупоглава (300 m)2. 

Од великог значаја је то што централни део овог краја чини долина Западне Мораве, која 

је изузетно плодна. Ка овом крају се усмеравају саобраћајне везе и комуникације исток- 

запад. Трстеник данас има све већи значај, преко њега се повезују Жупа и Левач. Такође, од 

великог значаја је и то што се налази на раскрсници два велика и привредно развијена града, 

Крушевца и Краљева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 www.trstenik.rs 



5 
 

3.  ФИЗИЧКО- ГЕОГРАФСКЕ КАРАТКЕРИСТИКЕ 

ОПШТИНЕ 

 

Територија општине Трстеник захвата западни део дна и обода Крушевачке котлине и 

области Трстеничке сутеске између Крушевачке и Краљевачке котлине. Данашњи рељеф 

ове области је резултат узајамних деловања тектонских и ерозивних процеса. Тектонски 

процеси су створили котлине и планине док су их ерозивни процеси модификовали, 

усецајући у њима ерозивне облике абразионог и флувио- денудационог порекла (Поповић, 

1968). 

 

3.1 ГЕОЛОШКА ГРАЂА 

Геолошка грађа овог краја је сложена. У прекамбрији и старијем палеозоику, овај део 

Србије као и читава Србија су били под морем. Овде су палозојиске стене покривене 

терцијарним језерским седиментима. Ове стене су захваћене инетзивним тектонским 

покретима током херцинске орогенезе (Павловић, 2019). 

По геолошком саставу земљиште чине: кристаласти шкриљци, серпентин и габро, 

горњотерацејски флиш, неогени језерски седименти. 

Кристаласти шкриљци су заступљени на јужним падинама Гоча, у атарима села 

Голубовца, јужни део Горње и Доње Омашнице, Пасјака, средишњи и јужни део Велућа, 

најјужнији део атара села Тоболца, уски средишњи део Риђевштице, као и велики део села 

Брезовице, са мањим изузетком средњег и западног дела овог атара (Тодосијевић, 2013). 

Кристаласти шкриљци су понегде испресецани дебљим кварцним жицама, које штрче у 

рељефу. Преко ових стена леже седименти горње креде представљени кредним масивним 

кречњацима, шкриљавим лапорцима и пешчарима, конгломератима и бречама, највише 

флишног карактера. Ове творевине распрострањене су у околини Трстеника (Петковић, 

Милојевић, 1953). 
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Серпентин и габро заузимају земљиште атара Риђевштице, његов источни део, атаре 

села Брезовице и најјужније делове Попине и Дубље. Промењени серпентинити запажени 

су у широкој околини Велућа, на левој обали Сребрничке реке, у зони дугачкој око 4,5 km, 

а широкој око 0,4 km (Грубић, 1954) 

Гоњокретацејски флиш заузима знатан простор. Ту припада атар села Стублица , 

изворишни делови река Сребренице, Црнишавске, Брезовачке и доњег тока Попинске реке. 

Јужно од Мораве заузима цео западни део, или боље рећи цео слив Грабовачке реке и 

граничне Лештачке реке атара Лозне и Угљарева (Тодосиејвић, 2013) 

Језерски неогени седименти заузимају побрђа и брда од Поморавља до виших делова 

огранака Гоча на јужном делу и северено од Поморавља, цео његов источнид део. То је 

таласасти део рељефа, брда и побрђа, које је обликовало Панонско море при повлачењу 

(истицању) водене масе.  

Горњојурски флишни седименти јављају се у Риђевштици. Флиш јурско кредне старости 

среће се на подручју Горње Црнишаве. Ове стене су представљене углавном пешчарима и 

лапорцима, као и црним лапорцима, глинцима и плочастим кречњацима. 

Габрови су заступљени у широј околини Велућа. Јављају се у виду мањих партија 

утиснутих у серпентините у тектонској зони. Веће масе габрова се налазе у сливу Попинске 

реке, у виду лаколита, који је утиснут у филит и аргилошист. Под утицајем ове еруптивне 

масе габрови су у највећој мери постали шкриљасти (Стричевић, 2015). 

Миоцени седименти су константовани између Трстеника и Горње Црнишаве. Ови 

седименти леже трансгресивно преко кристаластих шкриљаца, јурско-доњекредног и 

сенонског флиша и највероватније преко доњег миоцена. Представљени су 

конгломератима, пешчарима и ређе песковитим лапорцима, насталим у условима појачаног 

спирања са доста стрмих падина околних планина (Стричевић, 2015). 

На овом подручју постоји рудно богатство. До тог сазнања, дошло се извршеним 

геолошким истраживањима и подацима о њиховом коришћењу у давној, а и у ближој 

прошлости. Појава ових руда условљена је распадањем серпетина. 
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Појава појединих руда, нпр. платине, везана је само за овај део Србије. На потезу од 

Велућа до Руденице, присутна је појава руде магнезита, хромита и дебелог слоја окере. 

Мањи кристалчићи платине, као и сребра и зрна злата присутна су у наносима Сребренице, 

Пасјачке и Омашничке реке. Ове рудне појаве немају економски значаја. У периоду између 

два светска рата један број домаћинства бавио се испирањем злата у поменутим рекама. И 

дан данас се на Сребреници може наићи на по неког трагача за златом.3 

После Другог светског рата радио је и рудник за експлоатацију магнезита и хромита, 

који је отворен 1958. године. После испитивања присуства платине и злата у поменутим 

рекама, 1934. године, Јован Марковић из Београда отворио је предузеће са 200 заппослених 

радника, који су испирали ове метале, а он је вршио откуп. После Другог светског рата, 

појединци су наставили са испирањем злата, а откуп је обављала банка у Трстенику. 

(Поповић, 1968). 

Знатно већи економски значај у трстеничкој општини има богатство у неметалима, 

кречу и кварцитном камену. Ово богатство омогућило је становницима села Брезовица и 

Стублица да као занатску делатност развију кречарство. Квалитетан камен- кварцитни 

пешчар и кварцит налазе се у долини Попинске реке, у селима Дубље и Попина. Ове 

природне погодности допринеле су да се у овим селима још од раније развије значајна 

каменорезачка делатност. Специјализована производња воденичког и млинског камена 

данас обезбеђује приходе за око 75% становништва ових села, познате и надалеко ван 

граница општине Трстеник. Конгломерати, пескови и глина употребљавају се као  

грађевински  материјал  и највише су распрострањени у непосредној долини Западне 

Мораве и на нижем побрђу. 4 

Мајстори из Попине камен су обрађивали за темеље кућа (сокла) и за изградњу 

надгробних спомника. Мост у Трстенику саграђен 1899. године имао је носаче зидане 

каменом из мајдана села Попина. Каменолом у Грабовцу, коришћен је за градњу путева, као 

подлога, доњи слој на путу. Камен у рекама, посебно у Попинској, Дубичкој и Лободерској 

коришћен је за постављање калдрме и зидање обора и штала (Поповић, 1968). 

 
3 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
4 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
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Истраживањима вршеним 1972-1974. године у атару села Стопања, утврђене су извесне 

резреве нафте и природног гаса (Група аутора 2001). У околини Велућа и Риђевштице има 

руде никла. Врло квалитетна глина налази се атару села Страгари (Поповић 1968). 

 

3.2 РЕЉЕФ 

Главни облици рељљфа на територији Западног Поморавља су резултат деловања 

унутрашњих сила. Морфогенетски, Западано Поморавље се налази на контакту јужног 

обода Панонског басена и Планинско- котлинско- долинске макрорегије (Павловић, 2019). 

Долина Западне Мораве је најдоминантнији облик рељефа (по постанку полигенетска, 

полифазна и полиморфна). Ова долина се развила из линеарног низа котлина које су у 

неогену биле испуњене језерима. Језера су била повезана притокама, односно отокама 

(језероузинама), које су се налазиле у пречагама између котлина. Ишчезавањем језера преко 

њихових котлинских равни потекла је Западна Морава. У долини Западне Мораве 

наизменично се смењују проширења- котлине, сужења- клисуре. У ужем смислу, идући од 

запада ка истоку смењују се Пожешка котлина, Овчарско- кабларска клисура, Чачанско- 

краљевачка котлина, Марковачко сужење, Врњачка котлина, Трстеничка сутеска, 

Трстеничка котлина, Стопањско сужење, Крушевачка котлина и Мрзеничко сужење 

(Павловић 2019). 

Данашњи  рељеф  је  резултат  узајамних  деловања тектонских  и  ерозивних  процеса.  

Тектонски  процеси  су  стварали  основне  макро облике рељефа- планине и котлине, које 

су пак, ерозивни процеси обликовали стварајући абразион и флувиоденудациони 

микрорељеф. 5 

Трстеничка сутеска одваја Врњачку котлину од Крушевачке. Ова сутеска је усечена у 

битуминозним шкриљцима кредне старости. Трстеничка котлина има јасно издвојене три 

целине: Долина Западне Мораве, предео неогених коса и побрђа и планинска област. Обод 

котлине обхвата јужне обронкеГледићких планина и североисточне падине Гоча. У 

југозапдном делу котлине налзе се неогене косе и побрђа. Од неогених конгломерата, 

 
5 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
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пешчара, пескова и глина изграђени су делови котлине до 300 m надморске висине, док су 

виши делови изграђени од серпентина и кристаластих шкриљаца. Дно котлине представља 

алувијалну раван, ширине до 3 km, а формирана је од наноса Западне Мораве и њених 

притока. Ту су формиране простране речне терасе које су углавномо усечене на надморској 

виисни 192 m 240 m 171 m (на којој лежи Трстеник) (Павловић, 2019). 

Северно од сутеске између Мораве и Љубостињске реке пружа се од СЗ ка ЈИ гребен, 

који представља крајњи огрнак Гледићких планина. На његовој Моравској страни узводно 

од Трстеника у Грабовцу је усечена тераса од 192 m, десно од Мале Реке је тераса од 320 m, 

док су више две заравни 350 m и 550 m. Виша зараван је сведена и у средњем делу висока 

је 650 m, а на СЗ и ЈИ око 550 m. На истој левој страни Мораве низводно од Љубостињске 

реке одржала се тераса од 300 m. Десно и јужно од Мораве са обе стране Попинске реке, 

развијена је тераса од 240 m (Милојевић, 1948). 

 

        Табела 1- Површине свих морфолошких целина и проценат заступљености у општини Трстнеик 

 Извор: Локлани план управљања отпадом општине Трстеник 

 

Планински део територије чини 14.2%. Обухвата јужне огранке Гледићких планина и 

североисточнео обронке Гоча, који се узајмано сучељавају на западном делу, чинећи 

трстеничку клисуру. Северни и јужни део планинске области  су скоро истих надморских 

висиина (врх Самар 922 m), а на Гочу (Мали врх 922 m). Област се одликује пространим 

заравнима на развођима између сливова и дубоко усеченим речним долинама. 

Област неогених коса и побрђа заузима 62.3 % укупне територије. Заузима 23.5 % 

укупне територије општине Трстеник. Захвата југозападни део дна и обода Крушевачке 

котлине. Нижи делови, до 300 м надморске висине, изграђени су од неогених конгломерата, 

пешчара, пескова и глине и чине централну језерску раван. Бројним речним токовима она 

Морфолошке целине Површина (km2) % 

Планинска област 63.5 14.2 

Предео неогених коса и побрђа 279 62.3 

Непосредна долина Западне Мораве 105.5 23.5 

Укупно 448 100 
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је рашчлањена у више пространих коса. Виши делови побрђа су изграђени од серпентина и 

кристаластих шкриљаца па је дисецираност рељефа нешто јача 

Долина Западне Мораве дуга је око 20 km у оптини Трстеник. Њен најужи део је у 

трстеничкој сутесци, где су јој и стране најстрмије, а даље низводно долина се шири и 

стране јој постају све блажих нагиба. Пространа алувијална раван, ширине 1-3 km, створена 

је на наносима Западне Мораве и њених притокама које при ушћима формирају порстране 

плавине. 

Крушеваачка котлина и трстенички крај у току терцијера (миоцен и плиоцен) су били 

испуњени водом залива Панонског мора, чији је највиши ниво достизао висину 940 m, што 

значи да су и највиши делови овог краја били под водом. На дну језерске воде су се 

таложили седименти. Како се Панонско море повлачило кроз Ђердапску клисуру, вода се 

дуже задржавала на извесним нивоима, радом таласа је стварала језерске терасе и на 

појединим местима ситан песак (Тодосијевић, 2013) 

Ова долина је угрожена наносима притока, чиме се угрожавају хумусни, најплоднији 

делови пољопривредних површина. То су прве терасе у Стопањи (Сребреница), у Горњем 

Рибнику (Црнишавска река). Ерозивни су и Сремушачки поток, Лештак поток, Дубичка 

река и Богдањска река. 

Све три виинске зоне рељефа (планинско земљиште, побрђе и равничарско земљиште) 

битно утичу на биљни и животињски свет на том подручју. У зависности од конфигурације 

терена и надморске висине мења се и температура. Заштита од ветра, шумски покривач и 

подлога земље битно утичу на развој самониклих и гајених пољопривредних култура. 

Важну улугу у томе игра и састав земљишта. 

Треба издвојити и то да је овај простор у 48% укупне површине угрожен је процесом 

ерозије. Постоје и више терасе, од 40 и 90 метара, створене у прошлости, током повлачења 

Панонског мора (Тодосијевић, 2013). 

Ерозивни процеси у овој општини представљени су клижењем тла, одронима, линијском 

ерозијом (јаружањем), речном ерозијом и др. Сви наведени процеси су међусобно уско 

повезани, једни друге условљавају и у највећој мери су последица геолошког састава и 

климатских одлика слива. 
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Клизишта су најразвијенија у стенама дијабаз- рожне формације, стенама флишног 

комплекса и у језерским седиментима миоцене и плиоцене старости. Јављају се најчешће у 

планиским и брдским подручјима на мањим површинама и њима су, најчешће угрожени 

појединачи објекти. Клизишта већих размера десила су се у селу Богдање, крајем марта 

2006. године појавило се више клизишта на територији општине Трстеник. Осим у Богдању, 

регистрована су клизишта у селима Јасиковица, Пољна и Горњи Дубич, где је, осим кућа 

клизиштем угрожен и локали пут. Интензивно отапање снега и обилне седмодневне 

падавине у овом крају покренуле су клизиште и у селу Богдање, којим је угрожена 

безбедност 600 становика овог краја и 150 стамбених објеката. Део ових објеката није могао 

да се обнови, па су нека домаћинства исељена у новоформирани део насеља поред пута 

Крушевац - Трстеник, на левој обали Западне Мораве (Стричевић, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Сл. 2- Последице клизишта у Богдању (Стричевић, 2015) 
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3.3 КЛИМА 

Територија општине Трстеник припада западно- моравском климатском рејону 

(Ракићевић, 1980). У овој области годишња количина падавина се смањује од запада ка 

истоку, а амплитуде температура се повећавају. Идући од запада према истоку смањују се 

влажност ваздуха и облачност, а повећава се дужина трајања сунчевог сјаја. За овај рејон 

карактеристична је највећа честина тишина у Србији (Стричевић, 2015). 

Због непостојања климатске станице у Трстенику, користили смо податке са најближе 

станице и околини, то је климатска станица у Крушевцу. 

 

3.3.1 Температура ваздуха 

 

За највернији приказ топлотног стања неког места или територије најчешће се 

користи средња месечна и годишња температура (Јовичић, 2009). Температура ваздуха је 

један од најзначајних клиамтских елемената. 

Табела 2- Средње месечне и средња годишња вредност температуре ваздуха (оC) у Крушевцу (1991- 2018) 

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

0.5 2.6 7.0 12.3 17.1 20.7 22.5 22.3 17.1 11.9 6.8 1.7 11.8 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

На основу приказаних података из табеле 1, можемо закључити да је средња 

годишња температура ваздуха на станици у Крушевцу 11,8 оC. Најтоплији месец је јул са 

просечном температуром 22,5 оC, а најхладнији месец је јануар, са просечном температуром 

од 0,5 оC. Највиша просечна температура у овом периоду је забележена у јулу 2007. година 

и износила је 25  оC, а најнижа у јануару 2000, године, и износила је -2,4 оC. 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

Сл- 3- Дијаграм средњих месечних температура ваздуха у Крушевцу (1991- 2018) 

 

 

 

3.3.2 Ваздушни притисaк 

 

 
Табела 3- Средње месечне и средња годишња вредност ваздушног притиска (mb) у Крушевцу (1991- 2018) 

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

1000.0 998.5 996.5 994.1 994.8 995.0 994.7 995.3 996.9 999.3 998.9 1000.0 997.1 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

На основу приазаних податка из табеле 2, можемо закључити да је просечна 

годишња вредност ваздушног притиска у Крушевцу 997,1 mb. Максималне вредности 

ваздушног птитиска се јављају у децембру и јануару (1000,0 mb), док су најмање вредности 

забележене у априлу (994,1 mb). 
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3.3.3 Инсолација 

 

Табела 4- Средње месечне и средња годишња вредности инсолације у Крушевцу (h) у (1991- 2018) 

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

62,0 83,6 141,7 168,0 216,5 241,3 286,0 282,1 191,6 141,8 89,4 51,2 1955 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 Укупно годишње трајање количине сунчевог сјаја у Крушевцу износи 1955 h. Највећи 

број сати са сунчевим сјајем се оставрује у јулу месецу (286 h), док је месец са најмањим 

бројем сати сунчевог сјаја децембар (51,2 h). 

 

3.3.4 Облачност 

 

Табела 5- Средње месечне и средња годишња облачност (1/10) у Крушевцу (1991- 2018) 

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

6.6 6.2 5.7 5.5 5.1 4.3 3.5 3.1 4.5 5.1 5.9 7..0 5.2 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

Просечна годишња облачност у Крушевцу износи 52 % или 5,2/10. Најведрији је 

август 3,1/10, а најоблачнији је децембар 7,0/10. 

 

3.3.5 Влажност ваздуха 

Влажност ваздуха зависи од удаљености од извора влажности и температуре 

ваздуха. Влажност ваздуха се смањује од запада ка истоку и од севера ка југу. Средња 

вредност се креће између 50-75 % (Јовичић, 2009). 

Табела 6- Средње месечне и средње годишње вредности влажности ваздуха (%) у Крушевцу (1991- 2018) 

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

84.0 78.9 72.0 70.6 73.0 70.9 67.8 67.5 73.3 78.6 80.3 84.7 75.1 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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На основу података из табеле 6, може се закључити да је у Крушевцу максимална 

влажност ваздуха у децембру (84,7%), док је минимална у јулу и августу (67,8%, односно 

67,5%). Просечна годишња влажност ваздуха у Крушевцу је 75,1%, што указује на умерену 

влажност ваздуха. 

 

3.3.6 Ветар 

 

Ветар је значајан климатски елемент који утиче на температуру, влажност ваздуха, 

испаравање и количину падавина. 

       Табела 7- Средње честине ветрова (‰) и тишине ветрова (C) у Крушевцу и одговарајуће брзине ветрова 

(m/s) (1991- 2018) 

Правац Честина (‰) Брзин (m/s) 

N 104 2,7 

NE 50 2,3 

E 133 2,5 

SE 79 2,1 

S 160 2,1 

SW 81 2,3 

W 94 2,8 

NW 79 6,3 

C 350 

       Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

Најчешће се јављају ветрови из правца југа, а затим из правца истока и севера. 

Највећу брзину има северозапдни ветар (6,3 m/s), а најмању брзину имају ветрови који 

дувају из правца југа и југоистока (2,1 m/s). 
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3.3.7 Падавине 

 

Висина падавина зависи пре свега од температуре ваздуха и распореда ваздушног 

притиска на Земљиној површини, а потом од рељефа и деловања топлих и хладних 

океанских струја (Дукић 1998). 

Табела 8- Средње месечне и средња годишња количина падавина (mm) у Кушевцу (1991- 2018) 

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

43.4 43.4 53.0 60.5 70.3 69.8 60.3 44.2 54.1 56.0 51.3 53.8 660.1 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

На основу података из табеле 7, годишња количина падавина у Крушевцу за периоди 

од 1991- 2018. је 660,1  mm. Максимум падавина се јавља у мају и јуну (70,3 mm, односно 

69,8 mm). Најмања количина падавина се јавља у јануару и фебруару ( 43,4 mm), као и у 

августу (44,2 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 4- Дијаграм средњих месечних сума падавина у Крушевцу (1991- 2018) 
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3.4 ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

  

Општина  Трстеник одликује се присуством подземих вода, извора и речних токова. 

Најзначајнији хидрографски објекат је Западна Морава, али поред ње све већи значај  добија  

и извор минералне воде у Велућу. Западна Морава протиче територијом општине Трстеник  

у дужини од 21 km и има обележја равничарске реке, која кривуда преко  широке  алувијалне  

равни, стварајући при томе бројне меандре и аде. Како је земљиште у коме је усечено њено 

корито измењено радом речне ерозије, то је она често пута мењала своје корито. 6 

 

3.4.1 Подземне воде 

 

Подземне воде су представљене углавном фреатском издани, која се зависно од 

геолошког састава, рељефа и карактера вегетационог покривача, јавља на различитим 

дубинама. У алувијалној равни и нижим деловима Западне Мораве, ниво фреатске издани 

лежи на дубини од три до  шест метара (Поповић 1968). Одликује је значајна издашност и 

налази се у директној хидрауличној вези са површинским токовима (Стричевић, 2015). 

Подземне воде алувијалних издани  Западне Мораве се користе за водоснабдевање 

становништва и индустрије у Трстенику. Трстеник се водом снабдева преко изворишта 

„Звездан“, и алувијалних издани Љубостињске реке преко изворишта „Прњавор“ 

(Стричевић, 2015). 

Извориште "Прњавор" се налази у алувиону Љубостињске реке, удаљено 5 km од 

града Трстеника. Љубостињска река је главни хранилац овог изворишта водом. Извориште 

располаже са 6 копаних бунара дубине око 4 m. Пројектоване количине које се могу добити 

са овог локалитета су од 40-80 l/ s (Ћирић, 1998) 

 

 

 
6 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
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У Трстенику, критична дубина креће се између два и пет метара. Међутим, 

местимично се подземне воде могу јавити и на знатно мањој дубини, а по некад у влажном 

периоду године могу да избију на топографску површину, као што се то дешава у јужним 

деловима трстеничког атара, када се вода разлива из бунара. Годишње колебање нивоа 

издани није велико и у просеку износи један метар (Поповић, 1968) 

У планинским, вишим и брдовитим деловима овог краја, подземне воде се јављају 

на знатно већој дубини (6-30 m), зависно од локалних услова. Поред фреатских издани која 

служи становништву као бунарска вода за пиће, за напајање стоке и наводњавање башта из 

долапа, у делу овог краја која чини део дна крушевачког терцијарног басена, утврђено је 

постојање артешке издани, која се јавља у виду више водоносних хоризоната (Поповић, 

1968) 

Бројни извори, јављају се нарочито у шкриљцима, али како је њихова издашност по 

правилу мала, служе само за основне локалне сеоске потербе, такође се јављју и у долини, 

на додиру алувијалне равни и одсека  ниске терасе. Такав је случај са извором у Стопањи, 

који је озидан у чесму. У овом крушевачком делу терцијарног басена, дуж локалних раседа, 

као у Велућу, јављају се минерални извори киселе воде (Поповић, 1968). 

Велућки кисељак представља један од најзначајнијих минералних извора Расинског 

округа. Минерални извори Велућког кисељака налазе се у долини Пасјачке реке. Главни 

извор се налази изнад алувијалне равни Пасјачке реке, а други извор код задружног дома  у 

селу Тоболац. Појава ових извора везана је за јастребачку дислокациону зону, као и за 

раседе на правцима Пасјачке и Сребрначке реке (Стричевић, 2015). 
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               Табела 9-  Хемијски састав флаширане воде Велућког кисељака 

 

 

 

 

 

   

             Извор: Стричевић, 2015 

 

Хидрогеолошка истраживања минералних извора почела су 1970. године на две 

бушотине, при чему су на обе локације регистроване воде артешког типа издашности од 

0,35-6 l/s, без боје и мириса, накиселог укуса. Ове воде су по јонском саставу сврстане у  

хидрокарбонатно- натријске, а на основу гасног састава у угљокиселе минералне воде. 

Укупна минерализација воде износила је 1,9 g/l, температура је била 10 ºC, а pH вредности  

6,7 (Стричевић, 2015). 

Воде Велућког кисељака се истичу својим квалитетом, пре свега због високох 

садржаја магнезијума и ниског садржаја натријума и калцијума. Због оваквог хемијског 

састава ове воде се могу користити као помоћно лековито средство  код следећих обољења: 

хипертензија, поремећај срчаног ритма, инфаркт миокарда, дијабетес и обољења нервног 

система. Ове воде се, такође, могу користити и као стоне  освежавајуће воде и у ту сврху су 

коришћење још почетком 20. века. Данашња фабрика „Мивела“ за флаширање негазиране 

и газиране воде пуштена је у рад 1984. године. (Стричевић, 2015). 

У селу Црнишава, јужно од Трстеника је каптиран извор минералне угљенокиселе 

воде у виду бунара, дубине 4 m. Вода је хладна (16ºC), pH вредности од 6,7 до 8,0,  укупне 

минерализације око 3,5 g/l (Протић, 1995). 

 

Ред. 

Бр. 

Елементи Садржај 

(mg/l) 

1. Калцијум (Ca) 24.00 

2. Магнезијум (Mg) 250.00 

3. Натријум (Na) 120.00 

4. Калијум (K) 6.40 

5. Хидрокарбонати (HCO3) 2000 

6. Хлориди (Hl) 17.00 

7. Сулфати (SO4) 1.80 

8. Флуориди (F) 0.32 

9. Слободан угљен диоксид (CO2) 4000 

10. Суви остатак на 180 оC 1990 
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3.4.2 Површинске воде 

 

 Хидрографску мрежу Трстеничког краја чини неколико већих сталних водотока, као 

и велики број мањих, површинских токова. Главни дрен овог краја представља Западна 

Морава са својим притокама. 

Највећа река је Западна Морава која општински атар дели на два дела. Осим Западне 

Мораве, могу се издвојити реке које имају дужи ток и чија корита имају воду преко целе 

године. То су леве притоке Попинска река и Сребреница и десне притоке Љубостињска и 

Риљачка река. Западна Морава једним својим делом, дужином од 21 km тече кроз овај крај.  

               Табела 10- Карактеристике хидролошке станице „Трстеник“ 

 

 

 

 

              Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

Табела 11- Средњи месечни и годишњи водостај (cm) на Западној Морави на станици Трстеник (1991- 2018) 

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

25 37 70 76 80 18 -35 -17 -15 21 4 22 20 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

 

На основу података из табеле 10, закључује се да је средњи гоидшњи водостај на 

хидролошкој станици у Трстенику 20 cm. Западан Морава максимум воде има у пролеће 

(мај и април), док је минимум воде у летњим месецима као и у септембру. Најмање воде, 

Западна Морава је имала у септембру 2009. и у октобру 2013 године (-46 cm), док је највећи 

водостај забележен у марту 2006. године (162 cm). У Просеку Морава има пад од 0,50 m, 

што је врло мало, па када се нађу те велике количине воде, њено плитко корито не може да 

их прими и настају велике поплаве. 

Хидролошка станица Трстеник 

Река Западна Морава 

Слив Велика Морава 

Година оснивања 1940 

Кота „0“ (м.н.Ј.м) 160.63 

Удаљеност од ушћа (km) 55.07 

Површина слива (km) 13902 
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Услед великих вода долази до пробоја новог корита. Морава има најмањи пад између 

атара села Медвеђа и Почековина, где прави велики меандар, и враћа се да тече узводно, 

правећи безмало епигенију.  

 

 

 

 

 

 

Сл. 5- Западна Морава у центру Трстеника (фото: Каралић, 2019) 

 

Дешавло се да се Морава излије из свог корита и уништи целу летину, као 2006. 

године. Мајске поплаве изазване пролећним кишама и отапањем снега изазвале су значајна 

плављења у доњем делу тока Западне Мораве, када је водостај за само 24 часа код Трстеника 

порастао за 179 cm, а у Јасици за 200 cm. Овај водостај воде се задржапо само један дан, јер 

је већ 15.05. водостај опао у Трстенику за 139 cm, а у Јаисици за 172 cm. Поплављен је био 

и већи број села Грабовац, Прњавор, Горњи и Доњи Рибник, Почековина, итд. Значајно је 

поплављен и мелиорациони систем у Трстеничком и Крушевачком пољу (Стричевић, 2015). 

 На водостај Западне Мораве утичу хидролошке прилике у узводном сливу Западне 

Моараве, који је веома простран. Да би се извршила заштита од поплава у близини 

Трстеника, просечено је ново корито код Осаонице (исправљен ток) и уређен бедем за 

одбрану од изливања од Трстеника до Оџака. Потребе за одбрамбеним бедемом има на 

већем делу Западне Мораве. Очекује се да се овај проблем реши проласком ауто- пута 

Крушевац- Прељина. 

Морава је некада била богатија водом. Њом су се без проблема кретали транспортни 

бродићи. Постоје подаци из прошлости да су у употреби била два пристаништа, у Стопањи 

и Ласцу (село које се налазило испод Бресног Поља, а крајем 18. века се преселило на 
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подручје Глободера. На простору узводно од Трстеника прављени су бродови. Забележено 

је да су Турци, после зауизамања Крушевца 1423. године у Сталаћу за војне потребе држали 

80- 120 бродића. После Другог спрксог устанка пристаниште у Медвеђи је било веома 

прометно за утовар стоке ради транспорта до Дунава и даље до Пеште. Старо неолитско 

налазиште Грабак и Селиште у Почековини указују на сличну улоги и прошлости 

(Тодосијевић, 2013) 

Од почетка друге половине 19. века водама све три Мораве прављени су амбициозни 

планови у оспособљављању њихових токова да буду пловне до Краљева и Ниша, у склопу 

пројекта изградње пловног пута Мајна- Рајна- Дунав- Велика Морава- Вардар- Егејско 

море.  

Воденица на Морави за млевење жита појављује се почетком 20. века. 1919. године, 

забележено је да је од Краљева до Крушевца била само једна воденица. Између два светска 

рата, у близини сваког села постављено је по неколико воденица. Када су насеља добила 

струју и почели да раде млинови, воденице су престале са радом (Тодосијевић 2013). 

Од половине 19. века становништво и насеља се приблилжавају Морави. Умножавају 

се скеле као прелазни путеви на Морави и њихово поседовање постаје велики извор прихода 

и знак богатства. Главне комуникације градили су се равницом Мораве, са једне стране. 

Пројектован ауто пут Појате- Чачак, пратиће саму обалу Мораве, па ће имати и улогу 

бедема Мораве (Тодосијевић 2013). 

Због потребе за комуникацијом села и мештана изграђен је мост на Морави код 

Трстеника, дрвени а касније и гвоздени. После рушења у Првом Светском рату обновљен 

је и представљао је симбол града све до поновног рушења 30. априла 1999. у Нато агресији. 

Након тога је изграђен нови мост, бетонски на истом месту.  
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             Сл. 6- Стари мост на Морави пре него што је срушен у Нато агресији 1999. године    

(www.bridgepubts.com) 

  

Попинска река је прва десна притока Западне Мораве. Њу чине више речица, које 

своје изворе имају на странама и огранцима Гоча. Попинска река се одликује сталним 

присуством воде коју добија од својих притока и зато никада не пресушује. Воде Попинске 

реке нису довољно искоришћене, чак ни за поливање. Целим својим током река има велики 

пад, брзи ток, што не доводи до изливања воде из корита. Слив Попоинске реке обухвата 58 

km2 (Тодосијевић, 2013) 

Сребреница је стални највећи водоток на југоисточном подручју опптине. Извире 

испод Градца у Риђевштици. Сребреница је такође десна притока Западне Мораве и улива 

се у њу 1,5 km северно од Стопање. Дугачка је око 11 km, а њен слив обухвата 56 km2. Њени 

наноси песка поседују трагове злата и платине. Речице које је формирају имају воду са 

извора. Највећи део извора налази се испод стрмих огранака Гоча. Сребреница има три 

велике притоке, Бучку, Пасјачку и Омашничку реку. На крају, Западна Морава са десне 

стране прима  Мачковачки поток (Миленић, 2009) 

Љубостињака река је највећа лева притока Западне Мораве и највећи је водоотк у 

северном делу општине Трстеник. Дугачка је 15 km, а њен слив захвата површину од 79 

km2. Љубостињска река је бујичног карактера. Извире на брду Самар (922 m). Ова река је 
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веома значајна јер се на њеној левој обали налази друго по величини извориште за 

водоснабдевање Трстеика- Прњавор (Миленић, 2009) 

Риљачка река својим сливом покрива значајну површину. Има дуг ток. Њене притоке 

нису бујичне. Риљачка река настаје од две реке: Вуковац и Погорелац. На сливу Риљачке 

реке помињу се три језера: Риљачко, Милутовачко и Топоничко (Тодосијевић, 2013). 

Западна Морава поред ове две притоке има још велики број мањеих левих притока: 

Сремушки поток, Лештак, Лозначка река, Мала река, Богдањска река, Медвеђанса река. 

Основна  карактеристика ових река је неуједначен хидролошки режим са знатним и   

наглим колебањем  протицаја. Богате су водом, али у летњем периоду повремено 

пресушују. Међутим све наведене реке имају бујични карактер тако да у време обилних 

киша долази до изливања и наношења штета пољопривредним површинама.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 7- Љубостињска река (www.mapio.net) 

 

 

 

 
7 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
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3.5 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 

На развитак вегетације у овом крају утицали су многи чиониоци, пре свега различити 

облици рељефа, дубина и развијеност земиљишта, климатски, микроклиматски и нарочито 

антропогени утицаји.  

Постоји велики број биљака, међу којима су најзаступљеније: лековито биље, крмне 

биљке, житарице, повртарске културе, коровске биљке, индустријске и медоносне биљке. 

Лековито боље је широко распрострањено. Домаћини етно села у овој општини су 

присуство ових биљака искористили као једну врсту активности за време одмора, па су тако 

својим гостима омогућили брање и сакупљање лековитог биља. 

Шумско дрвеће и шибље је значјно за пчеларе којих у овом крај има све више. Када је у 

фази цветања оно својим нектаром привлачи пчеле. Значајно је и цветање шумских малина 

и купина. Од давнина се мештани овог краја баве гајењем поврћа и воћа. Овај крај је постао 

препознатљив на Српском тржишту по гајењу паприке и парадјза, док су код воћа прво 

место у овом крају заузели узгајивачи шњиве и винове лозе. 

У Бучју, у близини куће Гвозденовића, налази се стара крушка, Институ из Чачка  је 

утврдио да је стара 850 година (Тодосијевић, 2013). 

Винова лоза настањена је у овим крајевима од пре две хиљаде година. После уништења 

старих некалемљених сорти од филоксере осамдесетих година деветнаестог века, врло 

успешно су обновљени калемљеним винарским сортама лозе: прокупац, тамњанука, 

смедеревка, дренак и др. 

Према предањима сматра се да су на ободу Трстеничке и Крушевачке котлине били 

виногради Југ Богдана и Кнеза Лазара. На крају друге деценије 21. века виноградарство је 

развијено по ободу трстеничке и крушевачке котлине. Ту се налазе плантажни засасди 

винове лозе, на левој долинској страни Западне Мораве (Велика и Мала Дренова, Медвеђа, 

Богдање, итд.) и са десне стране реке на контакту Трстеничке котлине са Александровачком 

жупом (Павловић, 2019). 
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Шумска вегетација зависи од вертикалног распрострањења шумских асоцијација. За 

шуме трстеничке општине каратктеристично је да се углавном не јављају у чистим 

састојинама.  Издвајају се следећи шумски комплекси:8 

• Комплекс ксеротермофилних сладуново-церових и другихтипова шума 

• Комплекс ксеромезофилних китњакових и грабових типова шума 

• Комплекс мезофилних букових и буково-четинарских типова шума. 

Листопадно дрвеће је на мањим надморским висинама. У котлинама и поред река су 

врба, топола и јова. По брежуљкастим пределима расту багрем, граб, брет, клен, липа, јасен, 

а не вечим висинама храст и буква. Багрем је у оввом крају веома распострањен, а у овај 

краје је донет из Америке, крајем деветнаестог века.  

Богатство биљниим врстама и њихова разноврсност као и повољни услови за развој 

житарица, омогућавају повољан живот за дивље животиње, животиње и птице везане за 

водотокове и гајење домаћих животиња, живине и пчела. 

Упоредо са изменама вегетационог покривача, мењало се и богатство животињског 

света. Поједине врсте су потпуно нестајале или се њихов број смањивао са нестајањем 

шумског покривача, нерационалним ловом и са проширењем насеља. Данас су у  

равничарском делу општине настањени: јаребице, препелилце, фазани, зечеви, гуске, патке, 

грлице, а у осталим деловима, нарочито у Љубостињској шуми, Кошутњаку и Јасици живе 

куне, јазавци, лисице, дивље свиње, итд. На висинама од 500 m и више, живи мноштво 

разноврсних дивљих животиња, од ситних до крупнијих (јазавац, јеж, корњача, лисица, 

срна, вукови итд) и овде се не може повући јасна границе, јер је животињски свет врло 

покретиљив и мења своје место живљења преко дана и ноћи, у току године и годишњих 

доба. У шумама има и пернате дивљачи. Неке животиње су штетне, па се контролисано 

уништавају. Од птице су штетне кобац, јастреб и врана. Корисна дивљач је заштићена 

законом о лову како не би била истребљена.9 

 
8 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
9 Локални план управљања отпадом општине Трстеник 
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Вукови се овде појављују у зимском периоду године, а некада су били заступљени и 

медведи. То потврђују и називи Медвеђа и Вуковац, као и други називи села и потеса 

(Тодосијевић 2013). 

Богатство у рибљем свету раније је било веће. Свако село поред Мораве имало је по 

неколико рибара, а некима је то било и главно занимање. Изградња фабрика узводно од 

Трстеника и излучивање отпадних вода  довели  су  до  наглог смањења рибљег фонда. 

Данас у Западној Морави од масовних врста живе скобаљ, клен и обична мрена, док се од 

ретких и појединачних врста појављују шаран, деверика и буцов. При ушћима притока, 

живе кркуша и поточна мрена. Смањење рибљег фонда довело је до тога да риболов добије 

искључиво спортски карактер. 

 Врши се и порибљавање, доношењем младих и пуштањем у реку. Највеће 

порибљављање извршено 1978- 1982. година. Од животиња најпозантије су видре, ласица, 

бизамски пацов, као и шкољке и ракови. Неке птице су се веома добро прилагодиле овим 

водама, као дивља пловка, ћубасти гњурац, чапља и др (Тодосијевић, 2013). 
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4. ОБЛИЦИ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

 

 Туризам је важна привредна грана. Још од давнина код људи је постојала потреба за 

туристичким путовањима. Та потеба се ствара у месту боравка, а задовољава изван тих 

места. Људи кроз путовања задовољавају своје рекреативне и културне потербе, 

информишу се, упознају и контактирају са другим људима. 

Туризам је једна од препознатих шанси за запошљавање већег броја становника 

општине Трстеник. Близина Врњачке Бање, прелепи предели у брдовитом делу општине, 

река Западна Морава, која протиче сто метара од центра Трстеника, два изузетна манастира, 

Љубостиња и Велуће, историјски и археолошки локалитети су потпуно неискоришћени. 

Број ноћења у туристичким објектима је занемарљив, а од бројних туриста који посете 

манастире, локално становништво нема користи. Осим природних лепота и историјског 

наслеђа, неопходно је и конкретно улагање у ову област да би се обезбедио већи број 

туриста и повећала њихова потрошња. Овај сектор, у коме има много простора за 

унапређење, може утицати и на побољшање рада у другим секторима, пре свега у сектору 

МСП-а и пољопривреди.10 

Вечито на раскрсници путева, Трстеник је општина са богатом историјом и 

традицијом. Још је неолитски ратар знао да препозна благодети овог краја населивши 

локалитете Благотин и Страгари. Римљани су донели овом крају и за вечно оставили винову 

лозу.  

Благотин је имао све одлике великог града који се простирао на један хектар земље 

на којој је било саграђено око сто објеката, повезаних улицама, које су се сливале ка тргу, 

према центру храма. Благотин није имао бедем, па је због тога добио назив „Благотин, град 

добрих људи“. Извршена испитивања показујуе да је насеље грађено плански. Откривено је 

седам полуземуница које су биле груписане око централног трга. У средини трга наазило се 

светилиште окренуто у правцу апсолутни север- југ. 11 

 
10 Стратегија одрживог развоја општине Трстеник 
11 Туристичка организација општине Трстеник 
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У општини Трстеник је заступљен сеоски, спортски, ловни, манифестациони, верски 

и културни туризам. 

 

4.1 СЕОСКИ ТУРИЗАМ 

Сеоска домаћинства у околини Трстеника имају могућност да понуде комплетан 

пансион и укључе госте у туризам везан за посебна интересовања као на пример 

пољопривредне радове што и чине (брање малина, купина, сакупљање сена, итд.), затим лов 

и риболов преко ловачких и риболовачких удружења општине Трстеник, планинарења, 

брања лековитих плодова и лековитог биља и друге рекреативно забавне активности у 

природи. 

 

4.2 СПОРТСКИ ТУРИЗАМ 

Спортски туризам у Општини Трстеник је почео да се развија после Другог свтског 

рата. Главни подстицај за то је била река Западна Морава, оближње планине и брда које су 

екипама пружале добре услове за спровођење кондиционих припрема. Западну Мораву су 

користили кајак и кану клубови, као и велики број риболоваца широм бивше Југославије. 

Постојање спортске хале и фудбалских терена, олимпијског базена биле су добра основа за 

развој овог вида туризма.  

Сл. 8- Спортски комплекс (хала спортова, базен са аква парком, балон сала и терен за мали фудбал) 

(www.imenik.rs) 
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Последњих година са развојем спортске инфраструктуре, овај вид туризма 

доживљава значајне позитивне промене. Трстеник може да се похвали постојањем спортске 

хале која је једна од најстаријих у земљи, коју су изградили радници фабрике „Прва 

Петолетка“ у својим најуспешнијим годинама пословања. Спортска хала поседује велику 

салу за све дворанске спортове, малу салу, куглану и теретану. У последњој деценији овог 

века Трстеник је употпунио своју понуду изградњом терена за одбојку на песку, фудбалског 

мини терена са вештачком травом, тереном за тенис, балон салом за фудбал и рукомет, 

теретаном на отвореном и аква парком. Општина, такође поседују и стрелиште са одличним 

условима за развој овог спорта. 

Западна Морава вијуга трстеничком општином у дужини од 20 километар. Моравски 

амбијент прија излетницима, спортистима, рекреативцима, уметницима. У свако доба 

године их има на некој од моравских плажа и стаза за шетњу. Ипак, највећи заљубљеници 

у Мораву су риболовци и чамџије 

Питома пространства Гледићких планина (922m) и Гоча (992m) могу да приме на 

хиљаде пешака, планинара и љубитеља брдског бициклизма. За љубитеље природе и 

активног одмора на Гледићким планинама и Гочу постоје обележене планинарске стазе, 

укупне дужине преко 100 km. У оквиру редовних планинарских акција упознаћете неки од 

врхова околних планина. Уз љубитеље лагане рекреативне шетње и бициклизма 

препоручујемо „Стазу кнегиње Милице и Стазу старих заната“, које осим окрепљења тела 

пружају и културни доживљај.12 

Са свом овом понудом Трстеник је добар домаћин бројним клубовима за припрему 

физичких спортиста како из наше, тако и из суседних земаља и свих других заљубљеника у 

природу. Потребно је још само да ову добру спортску инфраструкуту испрати и добра 

понуда смештајних капацитета. 

 

 

 
12 www.turizamtrstenik.rs 
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4.3 ЛОВНИ ТУРИЗАМ 

Лов у трстеничкој општини има дугу традицију. Током средњег века овај крај је био 

ловиште властеле, па и самог кнеза Лазара. Почеци организованог ловства се везују за 1898. 

годину. Ловиште “Дубичка река“ се поклапа са територијом општине Трстеник. Ловиштем 

управља и о њему се брине Ловачко удружење “Трстеник“,  једно од најбројнијих удружења 

у Србији чији број чланова се креће преко 1700. 

Ловци овог краја су веома посвећени лову и узгоју и очувању фондова дивљачи. У 

те сврхе изграђено је неколико ловачких домова и кућа, велики број чека, солишта, као и 

преко 100 хранилица за дивље свиње и око 600 хранилишта за ситну дивљач. У ловишту се 

гаји, чува и лови срна и дивља свиња од крупнијих дивљачи, од предатора су присутни 

шакал, вук, лисица, дивља мачка, куна и јазавац, а од ситнијих фазан, препелица, зец, док 

се крај Западне Мораве могу ловити дивље патке, дивље гуске и голубови (пољска јаребица 

се тренутно не лови због угрожености).13 

 

4.4 КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

Култура је предуслов развоја туризма, а туризам ефиксасн начин валоризације 

културе. Свако туристичко путовање има неки елемент културе. Култура и туризам су веома 

повезани. Културни  туризам привлачи  туристе  веће  платежне моћи који  имају  вишак 

слободног времена, и утиче на продужетак сезоне, географски проширује тражњу и на тај 

начин  континуирано  утиче  на повећање укупних прихода. Овом  облику  туризма предвиђа 

се највећи годишњи пораст туристичке тражње, захваљујући деловању бројних социо- 

демографских фактора од којих су најбитнији, већи ниво образовања туриста, пораст броја 

старијих становника који имају изражен интерес за културу, као и потребу за 

алтернативним активностима, које захтевају мање слободног времена и на тај начин се оно 

може искористити на адекватан начин.  

 

 
13 www.turizamtrstenik.rs   

http://www.turizamtrstenik.rs/
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Кућа Катића, једна од најстаријих очуваних кућа у Тртсенику. Кућа угледног 

трговца и народног посланика Петра Катића, из друге половине 19. века. Сматра се једном 

од најлепших кућа моравске Србије. Заштићена је законом о заштити културних добара 

Републике Србије.  

 

                

 

 

 

 

 

                            

Сл. 9- Кућа Kатића у центру Трстеника (фото: Каралић, 2019) 

 

Споменик Радоју Раки Љутовцу (1887- 1968), артиљерац који је први топом оборио 

непријатељски авион 1915. године, 

Након завршетка рата и демобилизације, Рака је отворио угоститељску радњу 

мешовите робе у Тртсенику. У његову част 30. септембар се слави као Дан артиљериско- 

ракетних јединица за против ваздухопловних дејстава. 14 

Споменик кнегињи Милици, од јануара 2016. године краси парк испред зграде 

општине у центру Трстеника. Споменик је изливен у бронзи по замисли проф. Др 

Драгољуба Димитријевића, а са постаментом је висок четири метара. Инсипирација за лик 

кнегиње Милице била је ктиторска фреска из манастира Љубостиње. 

 
14 www.udruzenjepvlps.org 
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Сл. 10- Споменик Књегињи Милици у центру Трстеника (фото: Каралић, 2020) 

 

Оснивање музеја у Трстенику везује се за почетак ископавања неолитског налазишта 

Страгари, када се појавила потреба за очувањем артефеката који су пронађени на терену. 

Више од деценију и порад у оквиру музејске делатности објављен је у просторијама 

Народног (Радничког) универзитета, да би 2000. године музеј премештен у оближњу зграду 

коју је 1953. године пројектовао руски емигрант, архитекта Валеријан Матвејев за потербе 

предшколске установе. Музеј је занимљив по сталној етнографској поставци коју чини 

богат археолошки, етнолошки и историјски материјал овог краја.15 

 

 

 

 

 

 

 
15 Туристичка организација општине Трстеник 
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4.5 ВЕРСКИ ТУРИЗАМ 

Може се схватити као феномен савременог путовања. Туристичко, верско путовање 

нуди доживљај личног преображења и осећање дубоког заједништва са другима. На 

територији града Трстеника и његове околине се налазе истакнути сакрални објекти, који 

представљају места ходочашћа многих верника.  

У општини Трстеник треба издвојити средњовековне манастрир Љубостиња и 

Велуће као велики број цркви. 

Манастар Љубостиња је задужбина књегиње Милице. Изградља светиње почиње 

пред сам Косовски бој. Предање каже да је Милица, слутећи несрећу, желела да направи 

манастр далеко од „очију света“. Црква је посвећена Успењу Пресвете Богородице. 

Манастир је грађен од камена пешчсара који се смењује са опеком, што је обележје 

моравксе градитељске школе. 

Легенда каже да је име Љубостиња настало  од речи „љубве“ и „стан“ (место 

љубави). На овом месту су се наовдно први пут срели Кнез Лазар и књегиња Милица, која 

је одлучила да као успомену на овај догађај, овде подигне манасстир (Милеуснић, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 11- Манастир Љубостиња (фото: Каралић, 2019) 
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Манастир Велуће  се налази у истоименом селу, „у сред  земље кнеза Лазара“, а на 

прилазу његовој престоници Крушевцу из правца запада (Милеуснић, 1997). 

Велуће је један од ретких манастира чији се ктитор не зна, али се поуздано зна да је 

време изградње 1377. и 1378. година, а време осликавања пре 1389. Архитектонски, 

манастирска црква припада моравској школи и због сличности са Лазарицом у Крушевцу, 

сматра се да јој је била узор у градњи или да су грађене у истовремено, и то од истих 

мајстора (Милеуснић, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 12- Манастир Велуће (фото: Каралић, 2019) 

У непосредној близини манастриа на територији села Велуће и Тоболац налази се 

извор минералне воде, који су од давнина познати по свом лековитом деству, па се манастр 

Велуће често помиње као „изворска грађевина“, а ту је фабрика минерален воде „Мивела“. 

Некада се звао Сребреница по оближњој реци, у којој се и дан данас може наићи на по неког 

испирача сребра и злата. 

Црква Свете Петке у Грабовцу, налази се на једном од најлепших видиковаца, 

окружена виноградима 

Црква Светог Архангела Гаврила, налази се у селу Горњи Рибник. Године 1824. 

Милош Обреновић је, у близини извора у народу назван Краљевац, саградио цркву. 1831. 

гоидне дограђен је и звоник. 
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Црква Свете Тројице у центру Трстеника, датира из тзв. златног доба Трстеника. 

Грађена је од 1898. до 1900. гдине на месту старије и знатно скромније цркве. Црква Свете 

Тројице је прва црква у Србији саграђена у неоморавском стилу и као таква била је модел 

градеитељима на почетку 20. века. Важи за једну од најакустичнијих цркава у земљи. 

Градом и околином доминира звоник који важи за нјавиши у Србији. 

 

4.6 МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ 

Трстеник је занимљиво одредиште и за многе манифестације које се сваке године 

традиоционално одржавају. Пачеци овог вида туризма су оиз времена када је одржана прва 

манифестација „Јефимијини дани“. Последњих година, манифестациони туризам има 

тендецију пораста у општини Трстеник. 

Манифестације од значаја за општину Трстеник, могу се сврстати у:16 

➢ Културно- забавно- уметничке 

➢ Спортско- рекреативне 

➢ Гастрономске 

➢ Етнографске 

➢ Привредне- сајмови, изложбе 

➢ Хуманитарне 

Културно- забавно- уметничке, су тематски везане за област културе и уметности, 

а према садржају програма могу се поделити на позоришне, музичке, фото и филмске, 

ликовне, књижевне и мешовите (које у себи садрже различите програме). Уметничке 

манифестације представљају и значајан пратећи програм код осталих видова 

манифестационог туризма (Јовичић, 2009). 

 

 

 

 
16 Туристичка организација општине Трстеник 
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Од културно- забавно- уметничких манифестација, у Трстенику издвајамо: 

Јефимијини дани, манифестација која има најдужу традицију у овом граду. Одржава 

се од 1971. године. Манифестација је посвећена жени ствараоцу и жени мотиву у метничком 

стварању. 

Међународни фестивал дечијег драмског стваралаштва „Моравски цветић“, 

посвећен дечијем драмског стваралаштву.  

Старом мосту с љубављу, песничка манифестација која је посвећена старом мосту 

на Морави, стушеном у НАТО бомбардоваљу 30. априла 1999. године 

Ноћ музеја, одржавају се радионице, изложбе и концерти у којима Трстеничани могу 

да уживају до „ситних сати“. Организатор је Народни универзитет Трстеник.  

Општинска слава, Силазак светог духа на апостоле, Тројица, слава општине 

Трстеиик, организује се литија кроз град, сечење славког колаца и свечана акдемија.  

Међународни уметнички камп, окупља ликовне ствараоце из земље и иностранства.  

Моравски сабор фруле, песме и игре у селу Почековина, у прелепом амбијенту Етно- 

домаћинства „Весели подрум“ у селу Почековина, свима позантом као „код дуда“, окупљају 

се љубитељи традиционалне народне песме и игре. 

У славу калема- Велика Дренова, манифестација је културног карактера са акцентом 

на истицање пољопривредне културе које су заступљене у овом крају и традицију. За место 

одржавања, одабрана је Велика Дренова, село за које се везују почеци калемарства у Србији, 

а својевремено и светска престоница калемарства и највећи светки извозник лозних 

калемова. 

Спортско- рекреативне манифестације се могу дефинисати као догађај са 

комплексним садржајима спортског, рекреативног и забавног карактера који се одвијају по 

одређеном унапред припремљеном програму (Јовичић, 2009)- 

Од манифестација овог типа издвајамо: 

Трстеник на Морави оджава се од 13- 19. августа. Летњи фестивал који слави 

Мораву, најопеванију српску реку. Обухвата трку чамаца, такмичење у пливању, риболову, 
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чорбијади, игре на води, итд. У вечерњем програму одржавају се концерти, позоришне 

представе, беби маратон, караока такмичење и разни програми за децу. Трка чамаца 

мораваца је оно што ову манифестацију чини посебном. На Морави код Трстеника, возе се 

уз помоћ мотака. Изгледа лако, али изискује велику храброст, снагу и вешину па зато 

победник ове трке понесе титулу „Моравског витеза“.  

 

 

 

 

 

                            

 

Сл. 13- Вожњом чамаца традиоционално се отвара манифестација „Дани на Морави“ (фото: Каралић, 2017) 

 

Поред овог такмичења, највише пажње привлачи „Чорбијада“, такмичење у кувању 

рибље чорбе. Окупља велики број учесника широм земље. Такмичење почиње ујутру и 

трајње цео дан. После проглашења победника које је обично око 16 часова, настаје права 

фешта и дружење. Манифетација се завршава пливачким маратоном. Трка стартује код 

висећег моста, а завршава се код старог моста у центру града. Организатор је Туристичка 

организација општине Трстеник. 
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Сл. 14- Чорбијада (фото: Каралић, 2018 

Морава Фест је покренут од стране неколико ентузијаста у лето 2017. године. 

Одржава се у оквиру манифестације „Трстеник на Морави“, средином августа.  У великом 

броју окупља љубитеље електронске музике у предивномо амбијенту спортских терена крај 

Мораве.  

 „Пролећни дан планинара“ одржава се првог викенда априла. Окупља неколико 

хиљада заљубљеника у природу и овај спорт. Планинари освајају Самар, највиши врх 

Гледићких планина, 922m.  

Акција је предвиђена да траје два дана, први дан се излази на Самар, други дан је  

боравак на Гочу и Љуктену. Први дан стаза је дугачка 18 km, са укупним успоном од 570 

m, а другог дана 13 km са успоном од 350 m. Организатор је Планинарско- смучарско 

друштво Љуктен.  
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Гастрономске манифестације, култура исхране у Србији, укључујући 

традиционална јела и технологије  припреме, представља део нематеријалног културног 

наслеђа и карактеришу је бројне специфичности, пре свега, потичу од историјских токова и 

догођаја у прошлости, а које су условљене опет греографским положајем.  

Издвајамо следеће манифестаицје:  

„Гулишијада“  Угљарево, окупља љубитеље доброг укуса и забаве  који се такмиче 

у кувању гулаша на орелепом локалитету крај Мораве у  селу Угљарево.  

„Дани купине“ Рујишник, окупљају произвођаче ове цењене воћке који се такмиче у 

брању и роду, уз наступе фоклора и избор за најлепшу девојку.   

 „Печенијада“ Стопања, за време ове манифестације, преко 20 000 људи посети 

Стопању и ужива и мирисима и укусима свежег и врућег печења.  

„Дани винара и виноградара“, 14. фебруар, обележавање Светог Трифуна, 

заштитника винограда и виноградара је традиција у Трстеничком виногорју. У празничном 

расположњеу и обиљу квалитетног вина, говоре се виснак здравица и поезија и бирају се 

најбоља вина. Овај крај је од давнина познат по гајењу винове лозе и калемљењу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Сл. 15-  Обележавање Светог Трифуна у општини Трстеник  (www.turizamtrstenik.rs) 

     

 

 

http://www.turizamtrstenik.rs/


41 
 

Етнографске маифестације, односе се на приказ народних обичаја, веровања, 

традиције, ритуала, старих начина привређивања становништва. Етнографско богатство 

доређеног подручја, осим културно- уметничког, привредног и научпог значаја, има 

изражену и туристичку улогу (Јовичић, 2009). 

Од етнографским манифестација, издвајамо Међународни фестивал фолклора 

„Свима на радост- Европа фолк фест“, који се одржава у априлу.  

Привредне манифестације- сајмови, изложбе 

➢ Сајмови представљају место излагања пољопривредних и индустијских 

производа насталих у производњи великих државних или приватних домаћих 

или страних предузећа. 

➢ Изложбе представљају место где се пословни људи и потрошачи упознају са 

најновијим достигнућима у роизводњи, науци, техници и технологији. 

 

У Трстенику из овог типа манифестација издвајамо: 

Сајам лова, риболова и туризма који се одржава у октобру. Општина Трстеник броји 

око 1700 ловаца и преко 2000 риболоваца. Ако томе додамо положај Трстеника и одличан 

потеницијал за спортко- рекреативни туризам, Трстеник је право место за домаћина Сајма 

лова, риболова и туризма. Сајам окупља бројне произвођаче опреме за лов и риболов, 

туристичке организације и агенције, привредне коморе, удуржења и појединци из области 

сеоског туризма као и домаће радиности.  

Сајам паприке, одржава се у септембру у Великој Дренови и окупља велики број 

произвођаћа овог поврћа.  

Хуманитарне манифестације имају за циљ да се кроз разне изложбе, сајмове и 

програме различитог карактера прикупе средства која ће ићи у хуманитарне сврхе.  

„Аукција ускршњих јаја“, одржава се у седмици пред Васкрс. У сусрет највеселијем 

хришћанском празнику Васкрсу, куповином уметнички одрађених дрвених јаја даје се 

помоћ породицама којима је помоћ неопходна.  
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Захваљујући географским условима и дугој традицији гајења винове лозе, која сеже 

до доласка Римљана на ове просторе, трстеничко виногорје спада међу најбоља подручја за 

гајење винове лозе у Србији. Поменули смо и неке манифестације везане за вино, али не 

може се рећи да у овом крају развијен вински туризам. Иако за то постоје идеални услови, 

то се још увек представља углавном кроз манифестације. У циљу још боље промоције вина 

и винограда овог краја, Туристичка организација општине Тртсеник је представила тзв. 

„Вински пут“. 

Љубитељи вина знају да пређу и стотине километара да би уживали у јединственом 

и  непоновљивом укусу поједних вина. Оно што карактерише винограде у централном делу 

Србије су аутохтоне сорте прокупац, или како га овдашњи људи зову рскавац, и тамјаника. 

Осим њих очуване су домаће сорте као што су смедеревка, зачинак, скадарка, итд. 

На местима некадашњих римских, потом царских винограда данас ничу нови засади 

из којих потичу вина изузетног квалитета. Туристима су на располагању две винарије: у 

самом Трстенику и у селу Бучје. 

Винарија “Стемина“ подиже своје винограде на ободу љубостињских храстових 

шума, на месту где су у прошлости били царски и кнежеви виногради. Осавремењавањем 

педесет година дуге традиције и искуства дошло се до вина изузетног квалитета. Производи 

вина шардоне, розе, каберне совињон, мерлот и барик. Винарија може да прими 30 

посетилаца.17 

„Винарија „Магаза“ је основана 1946. у месту Велика Дренова. Одмах након 

изградње 1947. године, зграда подрума је национализована. Тако је производња вина и 

ракије заустављена све до 1957. године када је и подрум званично враћен породици 

Милановић. На темељима старог подрума никла је нова винарија која је регистрована 2015. 

године као породична винарија „Магаза“.18 

 

 
17 www.turizamtrstenik.rs 
18 www.vinarijamagaza.com 
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Сл. 16- Виногради винарије „Милосављевић“ (www.vinarija-milosavljevic.com) 

 

Породична винарија “Милосављевић“ се налази на благородним пропланцима села 

Бучје, у близини манастира Велуће. Резултат је двеста година старе традиције и искустава 

и знања стечених у иностранству. Подрум је оспособљен да прима туристичке групе и 

пожелеће добродошлицу свима који желе да се опусте уз зеленило винограда и специфична 

црвена и бела  “Вила вина“.19 

Породична винарија Мирковића „Винска ризница“ налази се у шумадијском селу 

Риљац, о чијем настанку имена постоји занимљива легенда. Наиме, када је Марко Краљевић  

на коњу Шарцу путовао од манастира Љубостиње ка манастиру Каленић, застао је на брду 

прекривеном виноградима да одмори. Ту су га послужили вином које му се необично 

допало, па извади кесу дуката и рече:„Када имате овако добро вино, а ви риљајте и садите 

винограде.“ Тако брдо доби име Марково брдо, а село име Риљац.20 

 

 
19 www.vinarija-milosavljevic.com 
20 www.turizamtrstenik.rs 

http://www.vinarija-milosavljevic.com/
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„Вино калем“ је основан 1892. године на темељима вековне традиције гајења винове 

лозе у селу Велика Дренова, које је средином осамдесетих година прошлог века важило за 

светску престоницу производње лозних калемова. Обновљен је 2009. године. Производња 

лозних садница, узгој винове лозе, производња вина, производња воћних ракија и воћних 

дестилата су активности које заокружују читав процес производње на овом месту. 

Туристичке посете обухватају обилазак винограда, винарије, дестилерије, 

дегустацију вина и воћних ракија. Максимални број посетиоца је 15 особа.21 

Подрум је прерадног капацитета 20.000 литара вина, а грожђе се убира из сопствених 

засада површине 3,5 хектара. Засади се налазе у виноградарском рејону „Три Мораве“ у 

селу Мала Дренова, на две засебне локације. На локацији „Липница“ (280 m н.в) се узгајају 

сорте Мерло и Шардоне, а на локацији „Виник“ (290 m н.в) сорта Бела тамјаника. Винарија 

може да прими до 15 посетилаца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 www.vino-kalem.com 
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5. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

Раст туристичког промета је условљен растом туристичке потрошње који се у првом 

плану заснива на повећаном броју долазака и продужетку боравка туриста. Да би раст 

туристичког  промета  био  сталан, неопходно је значајно побољшање  квалитета туристичке 

понуде. 

Број ноћења се евидентира само у објектима за семштај (хотели, мотели, кампови и 

сл.), док се број посетилаца може евидентирати и на граничним прелазима, саобраћајним 

пунктовима (аеродроми, пристаништа) или на рецепцијама хотелских смештаја. Када се 

маса ноћења подели са бројем посетилаца добије се просечан боравак, који се изражава у 

данимиа. Може се израчуната и просечна потрошња туриста у неком месту или држави 

(Јовичић, 2009). 

Из анализе туристичког промета, као показатеља могуће је извлачити читав низ 

квалитативних (и других) закључака, и то: 

➢ Достигнутом степену развоја туризма (појединог места, региона, њемље или 

шире географске- просторно- туристичке целине); 

➢ Развоја феномена туризма у одређеном временском периоду; 

➢ Структурним променама које се дешавају; 

➢ Дужини боравка туриста; 

➢ Компарацији појединих периода са становишта успешности; 

➢ Компарацији појединих места са другим емстима и слична поређења; 

➢ Компарацији снаге домаћег у односу на инострани туризам; 
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                             Табела 12: Остварен број ноћења у општини Трстеник у периоду од 2008 до 2018 

Година Укупан број ноћења 

2008. 3.756 

2009. 3.108 

2010. 2.390 

2011. 4.322 

2012. 2.787 

2013. 1.949 

2014. 2.352 

2015. 2.787 

2016. 3.620 

2017. 3.919 

2018. 4.382 

                        Извор: Туристичка организација општине Трстеник 

 

 С' тим да се ради о малој општини веома је и мали број смештјних објеката у којим 

је једино могуће евидентирати број ноћења како би дошли до података о туристичком 

промету. За приказивање ових података узели смо период од 2008- 2018 године. Као што је 

познато ово је период где долази до развоја туризма у целој Србији, то се наравно одразило 

и на мања места као што је Трстеник.  

 Нема тачних података зашто је дошло до опадања у броју ноћења осим тога што је у 

периоду 2012- 2013 једини хотел у граду био у фази реконструкције. Треба напоменути да 

гости који се одлуче за ноћење у овом малом граду углавном су посетиоци бројних 

манифетсација у овој општини као и посетиоци великог броја манифестација и концерата у 

оближњој Врњачкој бањи, и то претежно у летњим месецима када је ова „краљица“ међу 

бањама препуна разних догађаја. Поред овог јединог хотела у центру града, општина 

Трстеник има неколико приватних смештаја у сеоским домаћинствима која су се одлучила 

на развој сеоског и етно туризма. 

 Туристичка организација општине Трстеник последњих година бележи велики 

напредак у квалитету и кванитетну разних манифестација, па у томе виде и разлог 

повећаног броја ноћења у овој општини. Треба истаћи и да је град Трстеник, не тако редак 

домаћин разним спортским такмичењимам како школских тако и  државних.  
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 Што се тиче смештајних капацитета, у центру града се налази хотел „Коночиште“, 

затим у сеоским домаћинствима „Етно село Ракезићи“ у Брезовици, „Двориште Николића“, 

у Јасиковици, „Код Жикиног комшије“ у Јасиковици и „Вртна Чаролија“ у Малој Дренови. 

 Етно село „Ракезићи“ се простире на пет хектара породичног  имања и садржи 

ресторан, кућу за одмор и преноћиште, музеј и аутентичне брвнаре старе више од сто 

година. Има укупно осам лежајева. Свака соба садрши тв, климу, грејање и купатило. 22 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Сл. 17-  Етно село „Ракезићи“ (www.etno-selo.rs) 

 „Двориште Николића“ у Јасиковици, располаже кућом, подрумом за дегустацију 

локалних вина, местом за припрему роштиља и печења са аутонтичном пекаром. Кућа 

располаже са четири кревета у две собе и библиотеком, а спавање је на душецимапуњеним 

кукурузном шашом.23 

 „Код Жикиног комшије“ у Јасиковици, је домаћинсство за госте који воле мир и 

тишину сеоског живота. Поседује пет кревета. Рустични амбијент прилагоћен је потребама 

 
22 www.etno- selo.rs 
23 www.turizamtrstenik.rs 

http://www.etno-selo.rs/
http://www.etno-/
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савременог туристе. Док одмарате на сламарици, на располагању вам је бежични 

интренет.24 

 „Вртна Чаролија“ у Малој Дренови, налази се на десетак километра од манастира 

Каленић, у крају који је познтат по вредним калемарима. Рестаурација старих комада 

намештаја, покућства, оруђа, је занат који ће млади домаћини великодушно поделити са 

гостима. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 www.turizamtrstenik.rs 
25 www.turizamtrstenik.rs 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Анализом природних потенцијала и развијености туризма, долазимо до закључка да 

ова општина има идеалне услове за развој туризма, али је још све на ниском ниво. 

У овој општини и даље највише пажње привлачи културни туризам, док се под 

утицајем природних лепота и потреба људи да се склоне из градова и од буке „буде“ села и 

домаћинства која улажу у развој сеоског туризма. Све је већи број оваквих домаћинстава. 

Сеоски туризам пружа могућности активног одмора. 

Обронци Гоча и Гледићких планина пружају могућности за развој планинарског 

туризма, а њихове шуме пружају прилику заљубљеницима у лов да уживају у овом виду 

туризма. У сарадњи општине Трстеник и планинарског друштва „Љуктен“ организују се 

планинарске туре и освајање врхова ових планина. 

Долина Западне Мораве, која овом општином тече у дужини од 20 km погодна је за 

развој манифестационог и спортког вида туризма. На Морави се организују најпосећеније 

манифестације у овој општини. Како ова река обилује рибљим фондом, присутни су и 

риболовци за које се оргаизују и бројна такмичења. 

Овај крај представља повољно поднебље за равој винове лозе и винарства. Увидевши 

то, мештани са леве стране Западне Мораве све се више опредељују за развој ове културе. 

Имајући све ово у виду, Туристичка организација општине Трстеник, улаже знатна средства 

за развој винског туризма у овој општини. Постоји велики број манифестација које су 

посвећене вину. 

Богата спортска инфраструктура погодује развоју спортског туризма. Постојање 

терена отворених и затворених за готово све сортове, олимпијског базена са аква парком 

присуство реке, привлаче велики број туриста и спортских екипа. 

Велики недостатак уз постојање свега што смо навели представљају смештајни 

капацитети, којих је јако мало у овој општини. У центру града постоји само један хотел. Све 

остале смештајне јединице се налазе у оквиру сеоских домаћинстава ван града и учествују 

у развоју сеоског туризма 
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