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УВОД 

 

 Досадашња истраживања животне средине, њеног нарушавања и проблема заштите, 

суочавала су се са великим тешкоћама. На ово је утицало више фактора, нарочито задуго 

недефинисани појмови животне средине, непостојање информационог система за животну 

средину, изразита динамичност животне средине, њена изложеност антропогеним 

утицајима и др. Може се рећи да су теоријска разматрања о животној средини и њеној 

заштити многобројна.1 

О концепту заштите животне средине се први пут прецизно говори на конференцији 

UN-а о животној средини у Стокхолму 1972. године. Од тада ово питање све више добија 

на значају, и све се више пажње поклања заштити, очувању и унапређењу највреднијих 

делова природе. У ту сврху државе стављају одређене делове своје територије који се 

одликују нарочитим природним вредностима и богатим културним наслеђем под законску 

заштиту. Проглашавају се заштићена природна добра различитих режима заштите.  

Општина Жагубица на својој територији има проглашена и заштићена шест 

споменика природе. Споменик природе2  је мања неизмењена или делимично измењена 

природна просторна целина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив 

и/или јединствен, репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрографских, 

ботаничких и/или других обележја, као и људским радом формирана ботаничка вредност 

од научног, естетског, културног или образовног значаја. На споменику природе забрањене 

су све радње и активности које угрожавају његова обележја и вредности.  

Са својим изузетним природним потенцијалима општина Жагубица је одувек 

настојала да офанзивним кораком изађе из круга најнеразвијенијих општина и своје 

расположиве ресурсе стави у функцију развоја. Нажалост, бројни су разлози што се 

 
1 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш 
2 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016 и 95/2018 – др. 

закон): https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prirode.html# доступно дана 09.08.2019. 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prirode.html
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изузетна атрактивност и привлачност подручја и све оно што нам је природа подарила није 

нашло на мети инвеститора и што је корак Жагубице ка развијенијим општинама, био или 

сувише спор или се пак тапкао у месту. Предмет овог рада представља приказ стања 

животне средине на територији општине Жагубица, који је веома важан за очување животне 

средине. 

Циљ овог рада је да се прикаже стање и перспективе развоја на територији општине 

Жагубица са посебним освртом на заштићена природна добра, да се укаже на тренутно 

стање животне средине као и на могућности развоја и потенцијале саме општине. У првом 

делу рада приказан је географски положај, физичко- географске и друштвено географске 

карактеристике општине. У другом делу рада образложено је тренутно стање, проблеми и 

перспективе животне средине општине Жагубица, док су у трећем делу истакнута 

заштићена природна добра општине. Одрађена је категоризација животне средине општине 

и представљени циљеви заштите животне средине и природе општине у последњем делу 

рада. Сам рад има за циљ да објасни значај друштва и развијање свести појединаца у циљу 

очувања животне средине, као и на значај државних органа и локалне власти. 

Методе представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. Током писања 

рада коришћене су квантитативна и квалитативна метода. Такође коришћена је стручна 

литереатура из области заштите животне средине. Закључак је изведен на основу 

објективног сагледавања резултата и коришћењем метода синтезе. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Општина Жагубица се налази у Источној Србији, између 44° 05' и 44° 22' северне 

географске ширине и између 21° 31' и 21° 50' источне географске дужине. Има изглед 

неправилног правоугаоника, издуженог у правцу југоисток – северозапад, дужине око 35 

km, и највеће ширине 26 km.  

Слика 1 – Географски положај општине Жагубица

 

Извор: 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagubica#/media/File:Municipalities_of_Serbia_%C5%BDagubica.png, 

преузето дана 27.08.2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagubica#/media/File:Municipalities_of_Serbia_%C5%BDagubica.png
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Граница општине води највишим венцима следећих планина: Хомољске планине, 

Горњачке планине, Црни Врх и Бељаница. Највећи део котлинског обода са западне, 

северне и североисточне стране лучно затварају ниже Горњачке (до 825 m) и Хомољске 

планине (до 940 m). Јужни и источни обод чине виши и стрмији делови Бељанице (1.339 m) 

и масив Црног врха (1.043 m). Овако уоквирена целина састоји се из два дела: Жагубичке 

котлине на истоку и Крепољинско - крупајске котлине на западу, између којих се налази 

Бељаничко - хомољска пречага.  

Општина Жагубица припада Браничевском округу. Граничи се са пет општина из 

три округа од који су Бор, Мајданпек и Петровац на Млави удаљени по 46 km, док је 

Деспотовац од Жагубице удаљен 60 km, а Кучево 75 km. Граница према суседним 

општинама углавном иде преко најистакнутијих врхова планинских венаца.  

Слика 2 – Положај општине Жагубица у Браничевском округу 

 

Извор: https://www.381info.com/branicevski-okrug, преузето дана 27.08.2019. 

https://www.381info.com/branicevski-okrug
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Територију општине чине 18 насељених места, 19 катастарских општина и 15 месних 

заједница. Насеља у општини Жагубица су: Близнак, Брезница, Вуковац, Жагубица, 

Изварица, Јошаница, Крепољин, Крупаја, Лазница, Липе, Медвеђица, Милановац, 

Милатовац, Осаница, Рибаре, Селиште, Сиге и Суви До. 

Слика 3 – Насеља општине Жагубица 

 

Извор: http://www.tozagubica.rs/2015/06/page/6, преузето дана 27.08.2019. 
 

Постоји природна предиспонираност за изградњу саобраћајних коридора кроз 

општину, пратећи ток реке Млаве. Међутим, овако повољан саобраћајно – географски 

положај није искоришћен, јер Хомоље далеко заостаје у изграђености саобраћајне 

инфраструктуре за републичким просеком. Главни саобраћајни коридор јесте регионални 

пут П-105 Пожаревац – Петровац – Жагубица - Бор. Од Жагубице води још један 

регионални пут, П-104 (Жагубица – Лазница – Јасиково - Мајданпек) који је лошијег 

квалитета. Иста констатација важи и за регионални пут П- 216 (Крепољин - Деспотовац).  

http://www.tozagubica.rs/2015/06/page/6
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Општина Жагубица удаљена је 46 km од Петровца, Бора и Мајданпека. Од 

Деспотовца је удаљена 60 km, а од Београда 170 km. Сви путни правци су регионални. 

Општина није повезана железничком мрежом, нити постоји развијени ваздушни саобраћај. 
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2. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

Природна ограниченост планинским венцима општине Жагубица, условила је 

издвајање овог краја Србије у јединствену географску целину – Хомоље. Ова микрорегија 

је део карпатске Србије, и у њој заузима централни положај. Међутим, као што је то често 

случај, природне границе ове микрорегије се не поклапају у потпуности са 

административним границама општине Жагубица. Природна граница Хомоља обухвата 

површину од 733 km². 

Слика 4 - Физичко – географска карта Хомоља 

 

Извор: www.oszagubica.edu.rs/polozaj.htm преузето дана 27.08.2019. 

 

http://www.oszagubica.edu.rs/polozaj.htm
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2.1. Геотектонске карактеристике 

 

Као део карпатске Србије, Хомоље карактерише хетерогена геолошка грађа и веома 

сложен тектонски склоп. Савремени морфолошки изглед овог простора резултат је дуге и 

бурне историје интензивних тектонских процеса, али и деловања различитих егзогених 

ерозивно - акумулативних процеса. 

Прекамбријске формације Хомоља чине геолошку основу млађим творевинама. 

Најстарије стене су кристаласти шкриљци који изграђју централне делове Хомољских 

планина. У Хомољу се налазе зелени шкриљци и метавулканити, који су еротивним 

процесима и тектонским деловањем откривени на знатној површини испод одсека 

Бељанице, на северној страни главног планинског била, у увалама Речке, Бусвата и 

Жагубичке реке, као и у пределу Тисовца.3 

Палеозојске стене леже на прекамбријским творевинама, где су представљене 

метаморфисаним шкриљцима, аргилофилитима и аргилошистима ордовицијума. Ове 

формације су откривене у пределу Лисца (1.113 m) и Великог крша (1.191 m). Стене млађег 

палеозоика представљене су црвеним пермским пешчарима који су откривени на западној 

страни Бељанице, односно на дну Крепољинско-крупајске котлине и гранитоидним стенама 

заступљеним у средишњем делу Хомољских планина  између Бељевине (766 m) и 

Рестовачке главице (789 m).4 

 

 
3 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могучност њиховог коришћења, Нви Сад: Друштво 

географа Војводине 
4 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 
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Мезозојске формације доминирају у брдским и планинским пределима Горњачких 

планина и Бељанице, а мање на Хомољским планинама и јужним падинама Црног врха. 

Представљене су углавном кречњацима. Истиче се једна изолована партија у Крепољинско 

- крупајској котлини, позната као Липова раван. Кречњаци тријаске старости показују малу 

заступљеност, док јурски кречњаци захватају знатна пространства у деловима Бељанице 

изнад 700 m апсолутне висине. Јурски кречњаци, на западној Бељаници, били су захваћени 

јаким тектонским покретима, па су издизањем доспели у исти положај са млађим 

кретацејским творевинама. Овим покретима створени су раседи, дуж којих су на површину 

избиле мање масе дацито – андезита. Кредне формације заступљене су од јужне стране 

Жагубичке котлине на северној суподини Бељанице, до њених највиших делова. 

Кенозојске творевине заступљене су у Жагубичкој и Крепољинско-крупајској 

котилини, где је захваујући интезивним текстонским покретима у време коначног 

формирања основног изгледа Бељанице. Кенозоик је представљен као најдоминантнија ера 

у вулканској активности. Осим тога, тектонски покрети су дефинисали и основни 

морфографски правац пружања и карактер ове планине. Стене су дацити и андезити из 

еруптивне зоне ридањско-крепољинског раседа. 

У котлинама су, пак, заступљени квартарни седименти. Наиме, у котлинама је током 

неогена потојало језеро, чији је басен испуњен панонско - понтским седиментима. 

Увећањем језерске масе и просецањем језерске отоке у Рибарско - горњачкој клисури, 

језеро је отекло. По ободу котлине виде се језерске терасе, степеничасто поређане једна 

изнад друге и одвојене обалским одсецима, што даје специфичан изглед котлини и има 

велики привредни значај. Терасе су најбоље очуване на јужном и југозападном ободу 

котлине, изнад села Изварице и Сувог Дола, где је највиша језерска тераса висока 600 m. 

Квартарни седименти су такође резултат акумулативних флувијалних и крашких процеса. 

Хемијским растварањем кречњака формиране су моћне наслаге бигра на више места на 

Бељаници. Највеће површине ових наслага јављају се у пределу Бук, атару села Сиге.5 

  

 
5 Гавриловић, Д. (1992). Геоморфолошка проучавања бигра у источној Србији, Београд: Зборник радова 

Географског факултета, књига XXXIX 
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2.2. Геоморфолошке карактеристике 

У геолошкој грађи Хомоља заступљене су најстарије стене - прекамбријски 

кристаласти шкриљци, палеозојски метаморфисани кристаласти шкриљци са примесама 

аргилошиста, амфиболита, дацита, андезита, гранитоида и сличних стена. Они највећим 

делом изграђују Хомољске планине, али су заступљени и на Црном врху и на појединим 

раседним и скрашћеним деловима Бељанице. Стене млађег палеозоика, представљене 

пермским црвеним пешчарима, откривене су на западној страни Бељанице, односно на дну 

и ободу Крепољинско - крупајске котлине. Због оваквог геолошког састава облици рељефа 

су на Хомољским планинама и Црном врху заобљенији, стене су слабо водопропустљиве и 

подложне површинском отицању воде и ерозији, па се на њима јавља густа мрежа извора и 

потока. 

Општина Жагубица припада простору Карпатских планина, са карактеристичним 

планинско-котлинско-долинским рељефом. Преовладавају ниске и средње планине, 

испресецане бројим речним токовима и мањим бројем котлина. Истичу се планина 

Бељаница, Горњачке планине, Хомољске планине и Црни врх. 

Планина Бељаница, својим преко 1000 метара високим гребеном раздваја Хомоље 

од Ресаве. Највиши врх планине Бељанице је Бељаница, висине 1339 метара. Kрашки састав 

Бељанице је узроковао присуство многобројних вртача, јама, увала и пећина. Централна 

висораван Бељанице је углавном гола, а падине су покривене буковим и храстовим шумама, 

које су повремено и прашумског типа. Бељаница има доста извора, али углавном на нижим 

деловима планине. На овом простору смењују се кречњачки масиви са изразитим крашким 

одликама (вртаче, јаме, пећине) и фино извајани, дуги гребени од водоодрживих стена, 

стварајући изузетну геоморфолошку и биолошку динамику. Kрупајско врело, 

величанственао водено дело природе и једно од најзанимљивијих крашких врела у Србији, 

извире на западној страни Бељанице, на надморској висини од 220 метара.6 

 
6 http://www.panacomp.net/beljanica/ доступно дана 29.08.2019. 

http://www.panacomp.net/beljanica/
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Посебно обележје Бељаници дају многобројне суве крашке долине и вртаче. На 

северној страни планине вртаче се у низовима, на дну скрашћених долина, спуштају до 

нижих ободних делова Жагубичке котлине (400 m). Увале су најмаркантнији површински 

крашки облици у кршу Бељанице. Настале су деловањем крашке и флувијалне ерозије и 

протежу се у упоредничком правцу. Увала Речке се налази у западном делу планинског 

била, Бусовата у средишњем, а увала Жагубичке реке у источном делу. На Бељаничко – 

хомољској пречаги, источно од Крепољина, налази се увала Лопушња. Дна ових увала су 

на вододрживим стенема, и по њима теку потоци. 

Слика 5 – Планина Бељаница 

 

Извор: https://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2012/09/Beljanica-2012-010.jpg, преузето дана 

29.08.2019. 

 

Горњачке планине се налазе у источној Србији и припадају Карпатско-балканском 

планинском венцу. Имају правац пружања север-југ и простиру се између Бељанице на југу 

и Хомољских планина на северу, где чине природну, западну границу између Хомоља и 

Горње Млаве. Планине су разноврсног геолошког састава. Највиши врх је Велики 

Сумуровац 911 m надморске висине. На северној страни Горњачких планина смештена је 

најлепша пећина у Хомољу (Погана пећ).  

https://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2012/09/Beljanica-2012-010.jpg
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Хомољске планине се налазе у источној Србији и припадају групи Карпатско-

балканских планина. Изграђене су претежно од шкриљаца и кречњака и имају правац 

пружања запад-исток. Смештене су између Звишке котлине на северу и Жагубичке 

котлине на југу, као и између Млавске котлине на западу и изворишних делова Горњег 

Пека на истоку. Просечна висина је око 900 метара, а највиша тачка износи 962 m. Планине 

су богате густом шумом и многим речним изворима, који се спуштају са падина. 

Црни врх је планина у источној Србији, на развођу између сливова Мораве и Црног 

Тимока. Састоји се од две палеовулканске купе, од којих се виша диже до 1.043 m и није 

изграђен од кречњачких стенам већ је изграђена од андезита, пошумљена и слабо насељена 

и обилује црном боровом шумом, по којој је планина  Црни врх  добила назив.  

Речне долине – бројни водотоци на брдско-планинском подручју општине усекли су 

атрактивне клисурасте и кањонске долине. Истичу се Рибарска клисура, Горњачка клисура, 

клисура Осаничке реке, клисура Црне реке, десне притоке Тиснице, клисурасте долине 

Мале и Велике Тиснице, клисура реке До и реке Ваља Мори, и друге, краће и мање клисуре. 

Рибарска клисура почиње у југозападном делу Жагубичке котлине, а завршава се 

на ободу Крепољинског поља. Усечена је у јурским кречњацима Хомољско – бељаничке 

греде. На укупној дужини од око 9,5 km, Млава је формирала 3 велика укљештена меандра.  

Горњачку клисуру чине огранци планина Вукана са севера и Јежевца са југа, који 

стрмо падају ка Млави. Клисура почиње типичном епигенијом на западном ободу 

крепољинско-крупајске котлине, тј. низводно од ушћа Крупајске реке у Млаву, а завршава 

се у Ладним водама код Ждрела. У масивним јурским кречњацима Млава је, на дужини од 

16 km, усекла 4 велика, укљештена меандра. При излазу из клисуре, на платоу једног 

проширења, подигнут је манастир Горњак. 

Узводно од села Осанице, Осаничка река изградила је, у кречњачкој греди, клисуру 

дугу око 1,5 km и дубоку око 250 m. Епигенетска клисура Осаничке реке показује 

најизразитију композитност од свих хомољских клисура.  

Подземни крашки облици рељефа представљени су великим бројем пећина и јама на 

кречњачкм подручју. У Горњачкој клисури и клисури Тиснице има укупно 26 недовољно 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%99%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
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истражених пећина различите величине и атрактивности. Погодне су за спелеолошка 

истраживања. По лепоти истиче се пећина Лопушња са врелом и римским утврђењем 

Градац, затим Погана пећина, Велика и Мала Стогрина пећина, јама Ивков понор на 

Бељаници, дубине 570 m, која представља најдубљу јаму источне Србије. 

На територији општине Жагубица постоје две прерасти: прераст Самар и Осаничка 

прераст. Прераст Самар налази се у источнм делу Бељанице на речици Пераст, која настаје 

између Великог крша (1.191 m) и Лисца (1.113 m) и улива се у Малу Тисницу код Краку 

Пашта  (834 m). Стубови који држе свод су дебљине 18 до 20 m. Самар је последњи остатак 

пећине кроз коју је протицала речица Пераст. Осаничка прераст налази се у најужнијем 

делу клисуре Осаничке реке. Дужина прерасти је 18 m. Обе прерасти су природни камени 

мостови који представљају ретке облике крашког рељефа.7 

 

2.3. Хидрографске карактеристике 

 

Територију општине Жагубица одликују сложене хидрографске прилике, које су 

одраз хетерогености геолошког састава, сложених тектонских процеса и климатских 

одлика. Бројни извори формирају богату хидрографску мрежу, али су подложни великом 

колебању издашности, зависно од састава земљишта и атмосферских прилика. Ови извори 

чине речице и реке које се уливају у Млаву. У слив Млаве на овом подручју улазе: Тисница, 

Жабар, Каменица, Милатовачка река, Осаничка река, Крепољинска и Крупајска река и 

друге. Река Велика Тисница, на својим кањонским странама има безброј пећина. Река До је 

понорница, са долином кањонског изгледа и познатим водопадом Бук. 

Река Млава настаје од отоке Жагубичког врела и Велике Тиснице. Протиче 

северним ободом Бељанице, где слив реке представља интересантну просторну целину, са 

чијим се горњим делом може поистоветити Хомоље. Просечан годишњи протицај Млаве у 

 
7 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 



 

14 

 

Жагубици је 1,71 m3/s. Од овог просека, одступања могу да буду велика, што је 

карактеристика свих крашких извора овог типа.8 

Слика 6 – Река Млава 

 

Извор: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Reka_Mlava.jpg, преузето дана 

06.10.2019. 

Положај, густина и издашност извора и врела на територији општине Жагубица 

зависи од геолошког састава терена, рашчлањености рељефа и падавина. На овом простору 

могу се издвојити: нормални, крашки и термални извори. Најгушћа мрежа извора, мале 

издашности, јавља се на странама Хомољских планина и одговарајућим деловима 

Жагубичке и Крепољинске котлине због преовлађујућег састава кристаластих шкриљаца 

подлоге. Од густе мреже извора сабирају се бројни потоци и речице, од којих настају мање 

реке. Само на подручју Жагубичке котлине у Млаву се улива 6 река са Хомољских 

планина.9 

За разлику од ових планина, на планинском подручју Бељанице због доминирајућег 

кречњачког састава стена, развијена је типична крашка хидрографија. У вишим планинским 

пределима настају ређи, али јачи извори, понеко врело, кратки токови и водопади, али све 

 
8 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 
9 https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/zagubica/zagubica_pdf/zagubica-02-2018.pdf доступно дана 

06.10.2019. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Reka_Mlava.jpg
https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/zagubica/zagubica_pdf/zagubica-02-2018.pdf
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те воде брзо пониру кроз кречњачку планинску масу и јављају се у облику снажних врела 

на источним и јужним ободима Жагубичке и Крупајске котлине. Најсложенија и са аспекта 

водоснабдевања најатрактивнија врела су Жагубичко или Врело Млаве, Крупајско, 

Белосавац, Изваричко и Суводолско.10 

Суводолско врело или Суводолица налази се у самом насељу Суви До. Врело извире 

на надморској висини од 295 m. Комплетно врело је каптирано и сада на месту извора се 

налазе четири чесме. Издашност је колебљива и зависи од атмосферских падавина. 

Окружују га зелени четинари који овом месту дају посебну драж и лепоту. Сваке године се 

поред  овог врела организује манифестација "Хомољска саксофонијада" у знак сећања на 

некадашњег становнико овог насеља Јована Станојевића, зачетника свирања на саксофону 

у Хомољу.11 

На левој обали Млаве у крајњем југоисточном делу Жагубичке котлине низводно од 

ушћа реке Пераста у Тисницу налази се Врело Мале Тиснице. Надморска висина на којој се 

ово врело налази износи 580 m. Вода избија из пећинског отвора облика окапине, ширине 

око 10 m и висине 3 до 5 m. Вода овог врела је бистра и може се користити за пиће.12 

Од термалних извора истичу се терме код Сувог дола и терме код Крупајског врела. 

Од потајница на подручју Жагубице налази се Хомољска потајница, хидролошки 

споменик природе изузетног значаја. 

  

 
10 https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/zagubica/zagubica_pdf/zagubica-02-2018.pdf доступно дана 

06.10.2019. 
11 http://muzejzagubica.org/index.php/sr/prirodne-znamenitosti-homolja/vr-l/suv-d-ls-vr-l доступно дана 

24.10.2019. 
12 http://muzejzagubica.org/index.php/sr-yu/prirodne-znamenitosti-homolja/klisure/ribarska-klisura/134-prirodne-

znamenitosti-homolja доступно дана 24.10.2019. 

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/zagubica/zagubica_pdf/zagubica-02-2018.pdf
http://muzejzagubica.org/index.php/sr/prirodne-znamenitosti-homolja/vr-l/suv-d-ls-vr-l
http://muzejzagubica.org/index.php/sr-yu/prirodne-znamenitosti-homolja/klisure/ribarska-klisura/134-prirodne-znamenitosti-homolja
http://muzejzagubica.org/index.php/sr-yu/prirodne-znamenitosti-homolja/klisure/ribarska-klisura/134-prirodne-znamenitosti-homolja
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2.4. Климатске карактеристике 

 

Општина Жагубица има умерено-континенталну климу, са четири изражена 

годишња доба. Окруженост планинским венцима утицала је на климатску изолованост 

жагубичке котлине и делимично ублажене вредности одређених климатских елемената у 

самој котлини. Уочене су климатске разлике између Хомоља и Горње Млаве, јер је 

захваљујући венцу Горњачких планина онемогућен продор ваздушних маса из Панонског 

басена. 

Табела 1 - Средње месечне и средња годишња температура ваздуха у Жагубици 

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Сред.год. 

t (°C) -1,7 -0,1 4,4 9,6 14,8 18,0 19,6 19,3 15,2 10,3 4,1 0,4 9,5 

Извор: (Мирковић, С., 2003) 

Хладан и влажан ваздух са високог обода котлине спушта се зими на дно котлине, 

што условљава снижавање температуре и повећану влажност ваздуха. Због тога децембар и 

јануар имају негативне просечне вредности температуре. Насупрот томе, лети се у 

изолованој котлини ваздух загрева и постаје сувљи. Лета су кратка због дугог зимског 

периода, који често почиње крајем октобра, а завршава се крајем марта. Јануар је 

најхладнији месец, са средњом просечном температуром од скоро -2°C, а најтоплији је јул, 

са просечном температуром која је нешто преко 19°C. 

Морфологија Хомоља условила је разлике у клими котлинског и планинског дела 

регије. Температуре ваздуха утврђене на метеоролошкој станици „Жагубица“ одговарају 

температурама у нижим равничарским деловима Жагубичке и Крепољинско – крупајске 

котлине, док оне измерене на метеоролошкој станици „Црни врх“ одговарају највишим 

планинским деловима Хомоља. Средња годишња температура Жагубице од 9,5°C, и 

температурна амплитуда од 21,3°C, дају клими котлине умереноконтинентално обележје. 

На Црном врху, са друге стране, средња годишња температура је 6,3°C, док је годишње 

колебање температуре 20,2°C, што је знак оштрије планинске климе. Наведеним одликама 
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климата доприноси и вегетација предела. Компактни екосистеми мешовитих шума и 

пашњака ублажавају климатске екстреме, нарочито летње врућине.13 

Годишња количина падавина је релативно мала - у Жагубици 595 mm, а на Црном 

врху 726 mm.  

Просечна годишња облачност у Жагубици је 6,1 десетина покривености неба 

облацима. Највећа је у јануару и децембру, а најмања у августу и јулу.  

Инсолација је, са друге стране, најдужа у јулу (296,5 сати), а најкраћа у децембру 

(66,6 сати). Док Жагубица бележи 1,658 часова Сунчевог сјаја годишње, највиши врхови 

Бељанице, Црног врха и Хомољских планина бележе преко 2,000 часова, јер су често изнад 

појаса магле и ниских облака. 

На климатске елементе одражавају се и ветрови који у топлијем делу године доносе 

облачност и кишу, а у току зиме хладно и суво време уз пад температуре. Најчешће дува 

источни ветар – кошава, који некад дува 3-6 недеља непрекидно, најчешће у пролећном и 

зимском периоду. Западни и југозападни ветар је умерен по јачини и доноси падавине, а 

северац зими доноси сувомразицу. Јужни ветар доноси топла струјања која отапају снег и 

повољно утичу на развој вегетације. Затвореност котлине условљава честе „тишине“ без 

ветра струјања ваздуха које зими доносе ниске температуре.14 

 

2.5. Педолошке карактеристике 

 

Земљишта хомољске територије припадају углавном аутоморфном реду. Одликују 

се нормалним влажењем под утицајем атмосферских падавина. Изузетак су земљишта 

поред Млаве и њених притока, која се навлажују под утицајем подземних вода, а ређе и 

поплава.  

 
13 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 
14 Радовановић, Љ., Ђорђевић, М. (2000). Хомоље – историјска монографија, Жагубица: БИГЗ 
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Неразвијена или иницијална земљишта захватају релативно мале површине. Овој 

класи земљишта припадају у Хомољу литосоли (камењари), регосоли и делувијална 

земљишта. Камењари се јављају на више издвојених површина, посебно на Бељаници и 

Хомољским планинама. Регосоли настају одношењем раније формираних земљишта. 

Делувијална земљишта су најплоднија земљишта у Хомољу, концетрисана око Млаве и 

њених притока. 

 

2.6. Флора и фауна  

 

Конфигурација терена, хетерогени геолошки састав земљишта, као и климатске 

прилике условили су различитост биљног света. Шумске површине заузимају 47,9% 

територије општине Жагубица, што овај крај чини једним од најшумовитијих у Србији.  

Шумска вегетација заступљена је са неколико типова. Ниже пределе карактеришу 

храстове шуме, а изнад њих се простире појас букових шума, које захватају највеће 

површине у Хомољу. На влажним теренима могу се срести стабла лужњака, бреста или 

јасена. Ту је и бела, црвена, жута и црна врба, бела и црна топола, црна јова и друго. 

Четинарске шуме су слабије заступљене, и то на теренима са оскудним педолошким 

покривачем. 

Ливаде и пашњаци су богати многобројним зељастим врстама од којих су многе 

лековите биљке. Велика је распростањеност јестивих гљива (вргањ, лисичарка, рудњача, 

сунчаница и млетац). 

Хомоље представља станиште разних врста крупне и ситне дивљачи. Заступљене су: 

дивља свиња, срна, зец, вук, лисица, веверица, перната дивљач и др. Укупна површина 

ловишта је 68,286 ha. У Хомољу, нарочито у горњем сливу река које окружују Бељаницу, 

изграђена су три рибњака за узгој калифорнијске пастрмке. Рибњак Млава у Жагубици је 

капацитета 250 t годишње производње, док рибњак Врело на Крупајској реци је капацитета 

20 t годишње. 
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3. ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

3.1. Најстарији трагови насељености 

 

Услови за живот човека на територији општине Жагубица постојали су још у 

палеолиту, старијем каменом добу. У пећинама су пронађени остаци животиња, 

коришћених у исхрани палеолитског човека, и остаци угљева на местима где је ложена 

ватра. Међутим, пећине нису довољно истражене, па се још увек не може са сигурношћу 

говорити о палеолитској насељености краја. Неолит је, са друге стране, оставио бројене 

трагове, пре свега у виду предмета од фино глачаног камена. Значај ових крајева се повећава 

почетком експлоатације метала, на шта указује већи број трагова. На пример, источно од 

села Лазнице пронађена је бакарна секира, која припада крају винчанско-плочничке групе. 

Фрагменти керамичких посуда из бакарног доба пронађени су у Осаници на брду Шетаче, 

и на локалитету Витаревац у Милатовцу.15 

Рудно богатство Хомоља, одувек је привлачило људе. Овај крај су најпре насељавали 

Трибали, који су потиснути од стране Скордиска - келтског племена, које је продрло преко 

превоја Хомољских планина, трагајући за рудом гвожђа. Њих су, потом, потиснули 

Римљани, који су овде основали провинцију Мезију. Код излаза Млаве из Горњачке клисуре 

налазила се раскрсница римског војничког пута - Via Militaris. Један крак пролазио је преко 

Горњачких планина према југу, тј. према Ћуприји и Нишу. Други крак овог пута водио је 

кроз Горњачку клисуру, и преко Крепољина, Жагубице и Бора, повезивао Костолац 

(Виминацијум) на Дунаву са Каструмом, код Гамзиградске бање.16 

Тадашњу Римску државу су у IV и V веку нападала бројна варварска племена. Најпре 

су се Готи раширили по целом Балканском полуострву, као и на територији општине 

Жагубица, а затим су Хуни продрли у долину Велике Мораве. У VII веку на Балканско 

 
15 Радовановић, Љ., Ђорђевић, М. (2000). Хомоље – историјска монографија, Жагубица: БИГЗ 
16 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 
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полуострво стижу Словени. Као и њихови претходници користили су добре римске путеве. 

На месту данашње Тршке цркве налазила се важна саобраћајна раскрсница.  

Крајем XIII века Хомоље је ушло у састав српске средњовековне државе, а добило је 

на значају после Маричке битке, због померања становништва према северу.  

Средином XIV века српском државом, па самим тим и Хомољем, завладали су Турци. 

Убрзо после тога, 1467. године, спроведен је први попис насеља и становништва Хомоља. 

Са изузетком неколико села, познатих из средњег века, као што су Осаница и Изварица, 

већина насеља се први пут помиње управо у „Браничевском тефтеру“. На основу овог 

документа и неких пописа из XVI века, може се сагледати номенклатура насеља данашње 

општине Жагубица.  

У тефтеру се помиње село Долње Сиге, смештено на истоименој речици, а у чијој се 

близини налази и речица Бигар. Топоними Сига и Бигар говоре о великој заступљености 

ових врста камена. Једно од најстаријих насеља је и Суви До, које се све до XX века 

помињало као Суходол. Име долази од речице До, која је сува током већег дела године. 

Данашњи општински центар Жагубица, био је познат под именом Жабуковица или 

Забуковица. Насеље Трг се у тефтеру наводи под именом Госпођинци. Добило је име по 

празнику Рођења Пресвете Богородице (Мала Госпођа), коме је посвећена Тршка црква, 

његова централна грађевина.17 

У XIX веку, са развојем српске нововековне државе, почиње постепени развој 

занатства и тровине, пре свега у Жагубици, која постаје административни центар 

хомољског среза. И поред традиционалне пољопривреде, Жагубица почиње да поприма 

урбани карактер, па је проглашена варошицом 1871. године. 

 
17 Радовановић, Љ., Ђорђевић, М. (2000). Хомоље – историјска монографија, Жагубица: БИГЗ 
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3.2. Демографске карактеристике 

 

Према постојећим пописима у општини Жагубица је 1884. године живело 15.312 

становника. До 1910. године тај број се повећао на 21.330, да би после Првог светског рата 

(1921. година) опао на 18.144. По првом попису после Другог светског рата, 1948. године, 

било је 22.015 становника. У послератном периоду број становника општине повећавао се 

само између 1948. и 1953. године. Наиме, ово је био период демографске компензације 

недовољне репродукције становништва у ратним условима. Од 1953. године до данас 

општина Жагубица бележи константан пад броја становника. Исту тенденцију кретања 

укупног броја становника бележи и варош Жагубица, као општински центар, али и остала 

насеља.18 

Табела 2 - Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 2011. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Република 

Србија 

6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Браничевски 

округ 

246.859 259.329 263.780 263.466 264.182 253.992 200.806 183.625 

Општина 

Жагубица 

22.015 23.012 22.602 21.055 20.275 17.777 14.823 12.737 

Општнски 

центар 

3.365 3.694 3.670 3.591 3.479 3.349 2.823 2.590 

Остала 

насеља 

18.650 19.318 18.932 17.464 16.796 14.428 12.000 10.147 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: http://www.stat.gov.rs/ доступно дана 

27.10.2019. 

 

http://www.stat.gov.rs/
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Од укупно 12.737 становника, колико је било у општини Жагубица приликом пописа 

2011. године, број мушке популације износио је 6.253 или 49,09 %, а женске популације 

6,484 или 50,91 %. У општини, према попису из 2011. године живи велики број старих лица, 

више од четвртине укупне популације. Број младих до 18 година 2011. износио је 2.034, 

односно 16,2 %, док је број становника старих - 65 година и више било 3.397, или 27,1 %.19 

Када је упитању национална припадност становништва, у посматраном периоду од 

1961. до 2011. године, већинско становништво општине Жагубица чинили су Срби, док се 

учешће осталих народа мењало од пописа до пописа. До 2011. године удео Срба у укупној 

популацији опао је са 98,2 % на 70,9 %. Други по бројности су Власи, којих је према 

последњем попису било 2.811, односно 22 %. Потом следе Румуни (0,6 %), Роми (0,3 %) и 

Бугари (0,14 %). Мали проценат имају и народи бивших Југословенских република.20 

 

3.3. Насеља општине Жагубица 

 

Насеља су, као облик заједнице људи, продукт цивилизацијског развоја. 

Формирањем насеља човек се везао за одређену територију у циљу организације живота. 

Критеријуми избора територије за насељавање мењали су се током времена, али је у основи 

најважнији комплекс природно-географских услова. Однос човека и природно-географске 

средине подразумева међусобна прилагођавања која утичу на промене атрактивности 

појединих територија са становишта погодности за насељавање. Пажљив и рационалан 

однос према природно-географској средини утиче на побољшање услова за насељавање, 

док нерационална и неконтролисана експлоатација природних ресурса доводи до 

деградације природних елемената простора, који су битни за живот људи на одређеној 

територији.21  

 
18 Републички завод за статистику, Република Србија: http://wwРЅСw.stat.gov.rs/ доступно дана 15.11.2019. 
19 Републички завод за статистику, Република Србија: http://wwРЅСw.stat.gov.rs/  доступно дана 15.11.2019. 
20 Републички завод за статистику, Република Србија: http://wwРЅСw.stat.gov.rs/  доступно дана 15.11.2019. 
21 Крстић, В. (2007): Становништво Југоисточне Србије – компаративна студија демографског развитка, 

Завод за урбанизам, Ниш 

http://wwрѕсw.stat.gov.rs/
http://wwрѕсw.stat.gov.rs/
http://wwрѕсw.stat.gov.rs/
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Данас у општини Жагубица постоји осамнаест сеоских насеља, која су 

територијално разређена и претежно велика и ушорена. Она се налазе  углавном, на 

терасама речних долина и по ободу котлина. Становништво је доста равномерно 

размештено по насељима, од којих су највећа - са преко 1.000 становника, Жагубица, 

Лазница, Крепољин, Суви До и Осаница. 
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Табела 3 – Упоредни преглед броја становника у насељима општине Жагубица у периоду 

од 1948. до 2011. године 

Назив 

насеља 

Број становника по попису 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Близнак 721 747 693 611 526 464 361 281 

Брезница 415 402 375 354 305 267 211 158 

Вуковац 848 851 823 734 645 567 492 389 

Жагубица 3.365 3.694 3.670 3.591 3.479 3.349 2.823 2.590 

Изварица 613 618 557 532 509 449 376 307 

Јошаница 893 899 882 849 823 733 671 539 

Крепољин 2.452 2.514 2.569 2.288 2.252 2.045 1.696 1.542 

Крупаја 716 768 780 815 809 765 649 534 

Лазница 3.743 3.818 3.749 3.358 3.281 2.434 2.063 1.881 

Липе 149 226 222 152 149 29 15 8 

Медвеђица 173 179 164 151 132 62 44 33 

Милановац 593 633 621 616 638 618 445 365 

Милатовац 1.120 1.210 1.187 1.119 1.029 872 828 680 

Осаница 1.646 1.702 1.648 1.579 1.540 1.380 1.187 1.048 

Рибаре 881 915 831 736 681 591 485 356 

Селиште 624 650 661 603 643 585 453 363 

Сиге 1.018 1.074 1.075 1.040 1.042 989 704 496 

Суви До 2.045 2.112 2.095 1.927 1.792 1.578 1.320 1.167 

УКУПНО 22.015 23.012 22.602 21.055 20.275 17.777 14.823 12.737 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: http://www.stat.gov.rs/ доступно дана 

25.11.2019. 

http://www.stat.gov.rs/
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Из претходне табеле можемо закључити да се број становника у насељима општине 

повећавао само у периоду од 1948. до 1953. године. Већ 1961. године може се уочити 

драстичан пад, који је био присутан и у наредним пописима. Због овог негативног тренда, 

преко 2.000 становника данас има само Жагубица. Међутим и ово насеље бележи 

константан пад где је 2011. године било је чак 23 % мање становника него 1948. године. 

Остала насеља су у посматраном периоду изгубила више од 50 % становништва. 

 

3.4. Привреда општине Жагубица 

 

Општина Жагубица припада руралном типу општина. У њој је искоришћавање 

природних сировина најважнија привредна активност. Привреда општине, поред тога што 

је заснована на коришћењу природних ресурса, заснива се и на дрвној индустрији, 

рударству и експлоатацији мрког угља, мермера и украсног камена и шумарству. Основна 

делатности становништва је пољопривреда, односно сточарство. 

У општини послује око 90 привредних друштава. Највеће предузеће је рудник мрког 

угља „Јасеновац“ у Крепољину. У њему је запослено око 200 радника и једино је предузеће 

у општини које по класификацији припада средњим предузећима. Остала предузећа по 

класификацији спадају у мала и микро предузећа, која имају око десетак радника. Највећи 

број предузећа је из области угоститељства и трговине. 
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Слика 7 – Рудник мрког угља „Јасеновац“ у Крепољину 

 

Извор: http://ebranicevo.com/stocarstvo-i-turizam-najveci-privredni-potencijali-zagubice-foto-, преузето дана 

25.11.2019. 

 Када су у питању производне делатности, доминирају фирме које се баве 

експлоатацијом дрвета и производњом резане грађе. Такође, има доста предузећа из области 

транспорта и извођења грађевинских радова.  

Највећи број запослених по секторима је у рударству (18,8%), затим у здравству и 

социјалној заштити (12,2%), обрзовању (9,3%), у пољопривреди (5,3%), док је најмање 

запослених у трговини на велико и мало (4,9%).22 

  

 
22 http://ebranicevo.com/stocarstvo-i-turizam-najveci-privredni-potencijali-zagubice-foto- доступно дана 

05.12.2019. 

http://ebranicevo.com/stocarstvo-i-turizam-najveci-privredni-potencijali-zagubice-foto-
http://ebranicevo.com/stocarstvo-i-turizam-najveci-privredni-potencijali-zagubice-foto-
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3.4.1. Пољопривреда општине Жагубица 
 

Најзаступљенија привредна грана у општини Жагубици је пољопривреда. 

Пољопривредна производња се заснива на малим земљишним површинама, која је 

намењена првенствено употреби у оквиру домаћинства. У општини упркос лошим 

природним условима за развој ратарства, становништво се по навици бави овом граном.  

Пољопривредно земљиште заузима око 49%, оранице и баште заузимају 12% 

најквалитетнијег пољопривредног земљишта, док воћњаци и виногради заузимају око 4%, 

а ливаде и пашњаци чак 33,5% укупне територије општине. Оваква структура коришћења 

земљишта је у складу са природним карактеристикама подручја (брежуљкаста и брдско – 

планинска зона, умерено – континентална клима, педолошка својства земљишта итд.)23 

Најважнији пољопривредни сектор је сточарство и то говедарство и овчарство. 

Велике површине под ливадама и пашњацима представљају огроман потенцијал за још већи 

развој ове врсте узгоја. На обронцима Хомољских и Горњачких планина, као и на 

Бељаници, налазе се највећи пашњаци. Сточарство је традиционално, мали је број великих 

стада или специјализованих домаћинстава за сточарску производњу. Најпознатији 

производи општине јесу хомољски сир и хомољско јагње. 

У општини, основни тренд развоја базира се на препознавању шанси које се указују 

због повећане тражње за еколошки чистом и незагађеном храном. Она захтева производњу 

која се базира на чистим технологијама и очувању животне средине. Спознаја у свету о 

вредностима чисте и незагађене хране представља изузетну шансу за развој специфичне 

пољопривреде у самој општини. Посебна пажња би се поклонила производима попут меда, 

сира, лековитог биља и хомољског овчијег меса.  

 

 
23 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 05.12.2019. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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3.4.2. Рударство и експлоатација камена 

Рударство је поред пољопривреде важна привредна грана општине Жагубица. 

Истиче се споменути рудник мрког угља „Јасеновац“ у Крепољину. Иако су резерве угља 

при крају и годинама уназад се говори о затварању, руда се ипак експлоатише. Рудник 

“Јасеновац” се налази 8 km јужно од Крепољина између села Сиге – Близнак и засеока 

Јасеновац са седиштем у Крепољину. 

Лежиште “Јасеновац” налази се на простору Близначког брда са леве стране 

Јасеновачког потока око 3 km јужно од угашене јаме “Стари Јасеновац”. Пружа се 

приближно паралелно са Јасеновачким потоком и захвата површину око 400.000. Терен је 

брдовит са доминантним врховима Близначког брда надморске висине 562 m и 514 m и 

стрмо усеченим странама Јасеновачког потока и других јаруга. 

Последњих неколико година на територији општне вршена су интезивна 

истраживања рудних потенцијала, нарочито бакра и злата. Поред ових истраживања, у 

општини се врши експлоатација техничког, грађевинског и украсног камена на  осам 

различитих локација. Технички камен се вади на четири локације, на два туцаник еруптив 

(око 350.000 m3) а на осталан два обичан туцаник (43.000 m3). Украсни камен се вади такође 

на четири локације у количини од око 12.500 m3. 

Експлоатација камена на више локација и зона у жагубичкој општини, као и угља у 

зони Сига и Крепољина (Рудник мрког угља "Јасеновац") је перспективна активност за 

општину Жагубица, која се у будућности мора одвијати плански, уз поштовање захтева 

заштите животне средине. С обзиром да су присутни видови експлоатације камена 

прихватљиви са еколошке тачке гледишта, концептом се потенцира повећање степена 

прераде стенске масе, по могућности до финалног производа. Обавезно је поштовање 

пројектованог начина експлоатације и рекултивације простора, као и транспорта и 

складиштења експлоатисаног материјала, уз обавезу израде одговарајуће планске и 
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техничке документације и студија процена утицаја на животну средину у складу са 

Законом.24 

 

3.4.3. Дрвна индустрија 

Потенцијали за развој дрвне индустрије у општини Жагубици су прилично велики и 

искоришћени. Укупна површина под шумама у општини је 42.725 ha, где се у државном 

власништву налази око 16.825 ha. На простору државног власништва годишње се сече 

просечно 25.000 m3 дрвета за огрев и прераду у дрвопрерађивачким погонима. Могућност 

пласмана дрвне масе базирана је на ЈП „Србија шуме“, која је највећи потрошач техничких 

сортимената. 

Дрвна инустрија у Србији тренутно доживљава врло озбиљне промене, пре свега 

због развоја производње пелета. То се посебно одражава на жагубичку општину због велике 

количине сировине, које секу по плану ЈП „Србија шума“. Тренутно у општини раде две 

пелетаре, где има посла за повећање производних капацитета, док у Осаници неколико 

година ради фабрика за производњу делова за дрвену амбалажу 

 

3.5. Туризам општине Жагубица 

 

Поред поменутих природних лепота општине Жагубица, планина, котлина, кањона, 

врела итд., треба споменути и антропогене туристичке вредности које привлаче туристе.  

 
24 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 05.12.2019. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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3.5.1. Манастири и утврђења 
 

Од културно - историјских споменика, истичу се манастир Горњак, Тршка црква, 

црква Митрополија и црква Шупљаја. 

Манастир Горњак задужбина је Кнеза Лазара (1379-1381). Налази се на левој обали 

реке Млаве, на самом излазу из општине Жагубица. Манастир је заштићен као споменик 

културе од великог значаја. 

Слика 8 – Манастир Горњак 

 

Извор: https://www.google.com/search?q=, преузето дана 05.12.2019. 

Тршка црква, рађена у стилу рашке школе, представља најстарији манастир у 

Браничевској епархији. Налази се испред ушћа Милатовачке реке у Млаву. На том месту је 

некада постојало насеље Трг, које је до XIX века било најважније у Хомољу. Простирало се 

на обе обале Млаве, и као што сам назив каже, представљало је место трговања у средњем 

веку. Настао је на раскрсници путева који су водили кроз Хомоље. То данас потврђује 

регионални пут Бор – Пожаревац, који пролази поред цркве. Црква је рестаурана 1985. 

године и заштићена као споменик културе од великог значаја.  

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%98%D0%B0%D0%BA&sxsrf=ACYBGNQSspqxD9H7Xw2_OoX7yuRYrdoNAw:1569103079774&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBhr699OLkAhXBo4sKHQy-CyEQ_AUIEygC&biw=1536&bih=722#imgrc=xuipXSnPV4EQ-M:
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Од утврђења  у општини, истичу се Римско утврђење – остаци римских утврђења 

која су служила као осигурање важног римског пута „Via Militaris“ који је водио кроз 

клисуре Млаве и стари град Ждрело.  
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3.5.2. Манифестације 
 

Манифестације у општини Жагубица:25 

• у насељу Лазница „Привег“ обичајна манифестација из култа мртвих, одржава се у 

марту месецу; 

• у насељу Осаница „Сабор Фрулаша“ културна манифестација, одржава се у мају 

месецу; 

• „Спасовдански сусрети „ насеље Крепољин, међународна културна манифестација, 

одржава се у јуну месецу, 

• Сабор „Врела Хомоља“ културна,привредна и спортска манифестација, , која се 

одржава у насељу Жагубица у јуну месецу, 

• у порти манастира Горњак, одржава се културно књижевна манифестација „Ноћ у 

Горњаку“ у јулу месецу, 

• „Светоилијске игре“,спортска манифестација, одржава се у насељу Близнак у 

августу Месецу, 

• у насељу Милановац, одржава се манифестација „Пантелејски сусрети“,културна 

манифестација у августу месецу, 

• у насељу Медвеђица, одржава се културно гастрономска манифестација „Дани проје 

и сира“ у августу месецу, 

• 25.септембра је Дан општине Жагубица; 

• у насељу Крепољин,“Дани биља и гљива“,културно гастрономска манифестација, 

одржава се у октобру месецу и „Дани здраве хране“, гастрономска манифестација, 

одржава се у насељу Лазница у октобру месеца. 

Највећи број туриста привлачи манифестација „Златне руке Хомоља“, која представља 

део сабора „Врела Хомоља“. То је фолклорна манифестација, где се претставља прављење 

најбољих традиционалних јела, приказују стари занати рукотворине плетиља, везиља, 

 
25 http://branicevski.okrug.gov.rs/opstina-zagubica-2/ доступно дана 09.12.2019. 

http://branicevski.okrug.gov.rs/opstina-zagubica-2/
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преља, излажу се сувенири, а и организује се продајна изложба хомољског меда, сира, 

јагњади, пастрмки, ракије, лековитог биља... Сабор „Врела Хомоља“ сматра се 

најзначајнијом и највећом културном, туристичком, привредном и спортском 

манифестацијом у општини Жагубица. Манифестација својим разноврсним садржајем 

привлачи велики број гостију из Србије и иностранства, а посебно је занимљива њена 

едукативна вредност, јер промовише изворно народно стваралаштво и нематеријалну 

културну баштину Хомоља и Србије и дуге културне, туристичке, привредне и спортске 

вредности овог региона. У програму учествује око 1500 учесника. 

Слика 9 – Манифестација „Сабор Врела Хомоља“ 

 

Извор: http://zagubica.org.rs/index.php/561-24-25, преузето дана 09.12.2019. 

3.5.3. Туристички промет и смештајни капацитет  

Општина Жагубица има минорну улогу у туристичком промету Браничрвског округа, 

што је несумњиво последица неразвијеносзи ове делатности. Туристички промет општине 

карактерише доминација домаћих туриста, који чине скоро 99% од укупног туристичког 

промета.  

http://zagubica.org.rs/index.php/561-24-25
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Табела 4 – Туристички промт Браничевског округа и општине Жагубица за 2000. и 

2006. годину 

 2000. 2006. 

Број 

ноћења 

Домаћи Инострани Број 

ноћења 

Домаћи Инострани 

Браничевски 

округ 

100.789 98.829 1.960 76.698 68.543 11.155 

Жагубица 3.167 3.145 22 1.282 1.260 22 

Извор: http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/ доступно дана 09.12.2019. 

 На територији општина Жагубица смештајни капацитети су слабо развијени. 

Постоји један мотел и неколико преноћишта, пансиона, као и један ловачки дом. Поред ових 

смештајних капацитета, треба поменути велики број сеоских домаћинства, попут 

домаћинства Љубише Петровића, Илије Јеринића, Радише Ћосића, Симе Бабејића...Од 

кафана са преноћиштем, ту су „Врело“ у центру Жагубице, и „Лепа конобарица“ у 

Крепољину.  

У Жагубици се налази етно село „Тршка“, у близини манастира Тршка, на обали реке 

Млаве. Осим смештајних капацитета које представљају вишележајни бунгалови, у 

комплексу етно села налази се ресторан са богатом хомољском понудом у коме се могу 

организовати разне свечаности и славља.26  

Основне карактеристике смештајних капацитета општине Жагубица: 

- смештајне јединице су нижег квалитета; 

- просечан степен заузетости капацитета је низак. 

 
26  http://www.tozagubica.rs/category/smestaj доступно дана 09.12.2019. 

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/
http://www.tozagubica.rs/category/smestaj
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4. СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

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

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

ресурси, биљни и животињски свет.27 

 Досадашња истраживања животне средине, њеног нарушавања и проблема заштите, 

суочавали су се са великим тешкоћама. На ово је утицало више фактора, нарочито задуго 

недефинисани појмови животне средине, непостојање информационог система за животну 

средину, изразита динамичност животне средине, њена изложеност антропогеним 

утицајима и др.28 

 

4.1. Стање животне средине општине Жагубица 

 

Животна средина општине Жагубица - вода, ваздух, земљиште, а поготово природне 

вредности су у великој мери очувани. У свим будућим плановима развоја – такав 

екоамбијент ће уједно бити и највећа вредност која се може развојно активирати (вода као 

роба, еко-пољопривреда, еко-туризам). Оваква чистота еко-система уз максималну 

заштиту, од будуће створене привредне структуре, омогућиће већини производа да се 

лиценцирају као еко-робна марка (еко-бренд). Такав производ, еко-пољопривредно-

туристички, биће у будућности ваома тражен и омогућити додатни приход становништва и 

укупне локалне заједнице.29 

Природне карактеристике, насеља са концентрисаном изградњом у највећем делу 

општине, пољопривредна оријентација и низак ниво развијености осталих грана привреде, 

 
27 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне средине, Косовска 

Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
28 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, стр. 3. 
29 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 11.12.2019. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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ниска изграђеност простора објектима супра и инфраструктуре, условили су добар и очуван 

квалитет основних елемената животне средине. Присуство израженијих антропогених 

утицаја на природну средину (првенствено у погледу крчења шума због ширења 

пољопривредних површина), у досадашњем периоду, подстиче дејство природних процеса 

на стање средине, при чему су најизраженији:30 

- деловање процеса ерозије, спирања и убрзано деградирање плодног слоја 

земљишта на овим иначе шумским земљиштима, што је израженије у брдском него у 

низијском делу општине,  

- упоредо са тим деградирање земљишта и подземних вода, па тиме посредан 

негативан утицај на биљни и животињски свет и човека, због употребе хемијских средстава 

у пољопривреди  

- деградирање земљишта и подземних вода због неконтролисаног - непрописног 

одлагања смећа и др. 

У општини Жагубица тренутно стање животне средине је одлично. Релативно је 

очуван квалитет воде, ваздуха и земљишта. Када је у питању загађење ваздуха, највећи 

степен загађења се јавља током тзв. грејне сезоне услед коришћења дрвета за грејање. Не 

постоје и велики индустријски загађивачи, што је уједно и предност очувања животне 

средине. Такође је смањен утицај антропогених активности на измене природних 

карактеристика подручја, нарочито у заштићеним природним добрима. Ниво комуналне 

буке у животној средини је низак, а подручје је богато површинским токовима и подземним 

водама, са очуваним квалитетом водоизворишта. Истиче се шумско богатство са вредним 

састојинама букове шуме и предеоне целине са израженим планинским и брдовитим 

теренима у којима су усечене бројне клисуре мањих речних токова које још увек нису у 

већој мери загађење.  

Анализа комплекса природних чинилаца територије општине Жагубица, показала је 

да су основни природни потенцијали овог подручја:  

 
30 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 20.12.2019. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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1. Пољопривредно земљиште, посебно ливаде и пашњаци; 

2. Шумом обрасла земљишта; 

3. Површинске и подземне воде; 

4. Појаве и налазишта минералних сировина; 

5. Релативно очувана природна средина; 

6. Посебан очуван склоп природних вредности и лепота које представљају добру 

основу за развој туризма.  

За сваки од њих дефинисани су и услови коришћења, уређења и заштите природних 

ресурса:31 

1. Интензивније коришћење обрадивог пољопривредног земљишта до III бонитетне 

класе, на надморској висини до око 350 m, и на нагибима до 20%, хидромелиорације 

пољопривредних површина у алувиону Млаве, квантитавно и квалитативно унапређење 

воћњака, мелиорације и обогаћивање травним врстама ливада и пашњака на теренима ниже 

бонитетне класе са нагибом до 25% без обзира на надморску висину, регулисање и 

умиривање бујичних и ерозионих подручја. Потребно је плански спроводити комасацију и 

арондацију земљишта у зонама интензивне пољопривреде, иницирати и подржати развој 

других комплеметарних функција са пољопривредном производњом (прерада 

пољопривредних производа) и обезбедити могућност за производњу оних врста које имају 

извозни потенцијал (лековито биље). Осим тога, треба регулисати и умирити бујична и 

ерозиона подручја итд.  

2. Коришћење пашњачких и ливадских површина за планинско сточарство у 

брдском делу, а примена стајског сточарства у низијском делу територије. 

 
31 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 20.12.2019. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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3. Интензивније гајење и експлоатација шума и то дрвене масе и споредних шумских 

плодова што подразумева већу отвореност шума (изградња шумских комуникација), али и 

примену интензивнијих мера неге и обнове шумског фонда.  

- Интензивнија експлоатација шума подразумева, такође, примену проградационих 

мера за превођење ниских (изданачких) шума у категорију високих, пошумљавање свих 

необраслих шумских земљишта и нагнутих терена преко 25% и сл.  

- У циљу очувања природног амбијента, све мере и интервенције морају се заснивати 

на коришћењу аутохтоних врста на целој територији, посебно на Бељаници и Хомољским 

планинама и на теренима уз Млаву и њене притоке.  

- С обзиром да шуме чине и основ за ловни туризам брдског дела овога краја планској 

и рационалној експлоатацији шумског фонда усклађеној са саморепродуктивним 

потенцијалом овог екосистема, треба посветити пажњу. Потребно је усмерити 

неконтролисану експлоатацију овог ресурса у складу са принципима одрживог развоја, 

унапредити дрвну индустрију у складу са увођењем капацитета за прераду и финалну 

производњу, али и применити интензивније мере неге и обнове шумског фонда.  

4. Коришћење водног потенцијала за водоснабдевање и у сврхе производње 

флаширане минералне воде за пиће - богатство општине водом је релативно у 

квантитативном и квалитативном погледу, јер је овај потенцијал неравномерно распоређен 

у простору, веома подложан деградацији и зато га треба рационално користити, заштитити 

и унапредити. Повећање корисног водног биланса заснива се на успоравању брзине 

отицања површинске воде и њеном задржавању у земљишту, и на умиривању бујичних 

токова. Основна просторна мера заснива се на пошумљавању сливова водотока и бујичних 

токова, терена подложних ерозији и на већим нагибима.  

- Поред проширивања површина под природном или културном вегетацијом, 

убрзано отицање воде са територије општине треба регулисати уређивањем речних корита 

и обављањем хидромелиорациних радова и уређења сливова;  

5. Експлоатација минералних сировина - појаве и налазишта минералних сировина 

за које је досадашњим истраживањем утврђено да постоје су, првенствено, лежишта и 
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појаве угља и украсног камена. Даља експлоатација ових и других сировина за које се 

утврде да постоје, обављаће се уз обавезно спровођење детаљних истраживања на 

површинама које су предвиђене за интензивну експлоатацију на бази перспективности и 

рудоконтролних елемената;  

6. Развој туризма - очуван природни амбијент, пашњаци, шуме, посебно брежуљкаст 

рељеф, климатске прилике, указују на специфичне могућности развоја туризма, пре свега 

еко – етно туризма и ловног, али и змског скијалишног туризма на Бељаници, и других, као 

и свих основних и пратећих привредних делатности. Развој туризма мора бити заснован на 

принципима одрживог развоја, односно усклађен са захтевима очувања природних 

амбијената, пашњака, шума, специфичности рељефа, разноврсности предела, климатских 

прилика, и др.  

У условима све веће деградације природе, очувани предели постају све вреднији, те 

их је, у овом случају, већ сада могуће штитити на основу планирања потребних мера и 

средстава у свим постојећим и будућим програмима развоја. Очување предела се заснива 

на свим мерама предвиђеним у делу заштите и коришћења пољопривредних земљишта, 

шума, вода и др. природних ресурса.  

 

4.2. Проблеми животне средине општине Жагубица 

 

Главни проблеми животне средине у општини Жагубица јесу загађења од стране 

пољопривреде, рударства, експлоатације камена, канализационих мрежа, неадекватног 

одлагања комуналног отпада, прекомерне сече шума,  који су уједно и највећи потенцијали 

загађивачи животне средине у општини... 

 

4.2.1. Пољопривреда – потенцијални загађивач животне средине 

 

Пољопривреда у општини Жагубица је потенцијални загађивач животне средине. 

Пољопривреда је велики потрошач воде. Потребе за водом у пољопривреди износе 70% од 
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глобалне употребе воде, док у многим мање развијеним земљама и преко 90%32. Третман 

отпадни вода насталих приликом наводњавања, као и свих осталих отпадних вода из 

пољопривреде није на адекватан начин регулисан и доводи до угрожавања осталих 

површина. Поред отпадних вода, проблем представља и сагоревање органских остатака, 

покретање честица прашине са голог земљишта, испуштање аеросола пестицида у 

атмосфери и имисији азотних оксида. На овај начин земљиште је директно изложено 

загађењу.   

Коришћењем минералних ђубрива, у земљиште се уносе најзначајнији 

микроелементи: азот, фосфор и калијум у облику соли, чиме се значајно утиче на повећање 

приноса култура. Иако биљке користе велике количине тих ђубрива, знатан део остаје 

неутрошен. Уколико се ове количине не искористе ни током наредних сезона, оне често 

остају трајно везане у земљишту. Каткад путем воде, доспевају у дубље слојеве земље, где 

у облику нитрата могу да загаде и подземне воде. Стога прекомерна употреба минералних 

ђубрива, а такође и пестицида, може да представља озбиљан ризик за несметану функцију 

земљишта и земљишног екосистема. 33  Доказано је да 10-15% примењене количине 

пестицида доспе до циљане штеточине, док остатак доспева у ваздух, земљиште и воду 

путем испаравања или спирања.34 

Неадекватна примена минералних ђубрива негативно утиче на особине како 

земљишта, тако и воде и ваздуха. Неправилном применом минералних ђубрива утиче се на 

pH реакцију, структуру и биогеност земљишта, као и накупљању штетних материја у 

земљишту и биљкама. Нека од хранива подстичу еутрофикацију површинских вода и само 

загађење подземних вода. Њиховом претераном применом у ваздуху долази до промене 

њеног састава, повећања садржаја штетних материја и оштећења озонског омотача.  

Мере заштите животне средине, пре свега, земљишта, воде и ваздуха од утицаја 

пољопривреде подразумевају предузимање комплексних, свеобухватних и унапред 

 
32 Ковачевић Д., Лазић Б., Милић В. (2011): Утицај пољопривреде на животну средину, Међународни научни 

скуп агрнома Јахорина 
33 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, стр. 154. 
34 Ковачевић Д., Лазић Б., Милић В. (2011): Утицај пољопривреде на животну средину, Међународни научни 

скуп агрнома Јахорина 
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испланираних мера. Интензивна примена механизације и агрохемикалија, потом нове 

биотехнологије (ГМО) у пољопривреди створила је нове проблеме са којима се 

човечанство, а нарочито развијене земље суочавају све брже и у све оштријој форми.35 

 

4.2.2. Рударство и експлоатација камена – загађивачи животне средине 
 

Експлоатација камена у заштићеним природним добрима је у потпуности 

непримерена, не само због узнемиравања живог света буком, повременим експлозијама и 

честицама камене прашине, већ и због директног угрожавања екосистема и предела који 

чине једну од највећих вредности сваког заштићеног објекта природе Када је реч о 

површинским коповима угља, као и о подземним рудницима, главни проблем представљају 

депоније јаловине и пепелишта. Она се обично формирају на обрадивом земљишту и 

угрожавају директно или индиректно изворни биодиверзитет читавог подручја.36 

Последице загађења животне средине од стране ове гране привреде односе се на 

транспорт угља од рудника до потрошача. За отпремање угља из јаме „Јасеновац“ се за 

спољашни транспорт користи транспортна трака која врши допрему угља до класирнице 

угља лоциране у кругу рудника. Крајњи транспорт се обавља камионским путем. 

Камионски транспорт је један од најзаступљенијих видова транспорта угља. Применом ове 

врсте транспортних средстава животна средина је угрожена са више аспекта:37 

• Загађивање ваздуха:  

- загађивање ваздуха суспендованим честицама услед утовара, 

претовара и истовара угља у камионска транспортна средства; 

- загађивање ваздуха суспендованим честицама услед транспорта 

угља, деловањем еолске ерозије и разношењем угља из сандука 

 
35 Ковачевић Д., Лазић Б., Милић В. (2011): Утицај пољопривреде на животну средину, Међународни научни 

скуп агрнома Јахорина 
36 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, стр. 204. 
37 Ристовић, И., Ђукановић Д. (2008): Утицај спољашњег транспорта угља на урбане и природне средине, 

Рударско-геолошки факултет, Београд, стр. 20. 
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транспортног средства, као и просипање материјала из сандука, 

његово дробљење при раду и гажење, што додатно увећава укупни 

емисиони фонд прашине; 

- загађивање ваздуха издувним гасовима из мотора, огледа се кроз 

емисију угљенмоноксида CO, угљендиоксида CO2, азотних оксида 

NOx, сумпордиоксида SO2, акролеина и др., а садржај ових штетних 

гасова зависи од режима рада, оптерећења и снаге мотора камиона; 

- загађивање ваздуха емисијом прашине са површине камионских 

путева, која у топлом и сувом периоду године достиже енормне 

вредности. 

• Бука и вибрације: 

- појава неповољног утицаја прекомерне буке као последица 

рада мотора камиона; 

- опасност од штетних утицаја вибрација објективно постоји и то 

посебно због транспорта великим камионима – дамперима и 

везана је искључиво за радну околину; 

- загађења површинских и подземних вода незнатни су код овог 

начина транспорта и огледају се у атмосферским утицајима на 

транспортовану минералну сировину, као и 

- цурење горива из камиона, средства за подмазивање и течности 

за расхлађивање мотора. 

• Деградација земљишта: 

- огледа се кроз изградњу транспортних путева, чиме се знатно 

деградирају и ремете природни и еколошки системи. Овај 

проблем је посебно актуелан при транспорту минералних 

сировина до постројења за прераду. Дужине транспорта од 

рудника до постројења за прераду угља се крећу од неколико 

стотина метара до више десетина километара. При томе ови 

путеви могу пролазити кроз заштићене средине.  
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• Утицај на флору и фауну и екосистеме: 

- највећи утицај изражен је кроз ефекат заузимања површина за 

изградњу транспортних путева за камионе, пресецање 

природних станишта неких биљних и животињских врста, 

пресецање и измештање водотока итд. 

- утицај буке и прашине, и расипања угља који се транспортује – 

камионским транспортом, неповољно утиче на биљни и 

животињски свет у непосредној околини транспортних путева, 

и утиче на миграцију већине животињских врста, осим неких 

птичјих врста, малих глодара и рептила који се могу 

прилагодити новим промењеним стаништима. 

 

4.2.3. Канализационе мреже – загађивачи животне средине 
 

Према званичним подацима, у општини Жагубица нема канализационе мреже. Само 

општински центар, насеље Жагубица, има изграђен део канализације, тачније део главног 

колектора, дужине 1.530 m. У општинском центру доминира коришћење индивидуалних 

септичких јама које у већини случајева нису изграђене по санитарно-хигијенским 

прописима и стандардима. Пројектом изградње канализације предвиђена је изградња 

постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и главног колектора. Kанализациони 

системи не постоје ни у осталим насељеним местима, где се такође користе индивидуалне 

септичке јаме, а често се отпадне воде изливају у локане водотокове.38 

  

 
38 Стратегија одрживог развоја општине Жагубица 2015-2024. 
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Табела 5 –  Управљање отпадним водама у општини Жагубица 

Назив 

индикатора 

 

 

Проценат пречишћене воде на систему одвођења 

Година 

Браничевски округ Жагубица 

Испуштено Прочишћено % Испуштено Прочишћено % 

2010 4.880 4.279 87.68 322 0 0 

2011 4.963 4.575 92.18 213 0 0 

2012 4.561 3.923 86.01 193 0 0 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија, публикација - Годишњак општине у 

Србији, 2010-2012.: http://wwРЅСw.stat.gov.rs/  

 

4.2.4. Стање и проблеми одлагања отпада 
 

Од стране друштва за инжењеринг, услуге и посредовање Envi Tech, одрађен је 

мониторинг отпада на подручју општине Жагбица. Локалним планом за управљање 

отпадом на територији општине сагледано је постојеће стање, аналитирана пракса и 

извршена интерпретација значајних стратешких докумената и прописа. На основу тога 

предложена су рационална и изводљива решења која обухватају широк опсег мера за 

унапређење поступања с отпадом, почев од смањења настајања отпада на извору, одвојеног 

сакупљања, рециклаже или других метода поновног добијања материјала из отпада, па до 

поузданог и еколошки одрживог коначног одлагања отпада. Такође, препоручене су и 

http://wwрѕсw.stat.gov.rs/


 

45 

 

нужне пратеће мере, едукативне и промотивне активности, као и мониторинг 

успостављеног система.39 

Сакупљање и одношење комуналног отпада поверено је тренутно ЈKП “Белосавац”. 

Међутим, овом услугом је стално обухваћено становништво општинског центра и већих 

насеља (око 50% становништва). У насељима која су удаљенија од општинског центра, 

одношење смећа је знатно ређе. Прикупљени отпад се одлаже на ограђену, санитарно 

нехигијенску депонију, која је удаљена око 1.5 km источно од општинског центра. 

Нерегулисано сакупљање отпада има за последицу постојање бројних нехигијенских 

сметлишта која су често лоцирана на неповољним теренима (у долини речних токова, 

мањим крашким увалама, у близини стамбених подручја итд.). На подручју општине не 

постоји прецизна евиденција о постојећима сметлиштима и депонијама.40 

Општинска депонија на којој се депонује отпад са територије општине Жагубица 

налази се на локалитету "Конџило" удаљеном око 2 km од центра града, на брду изнад врела 

Млаве од кога га дели високо побрђе. Локација је у крашкој ували, окруженој црногоричном 

шумом. Састав отпада је разнолик, претежно се ради о кућном отпаду. Депонија је ограђена 

и постављен је објекат са чуваром. Смеће се не прекрива инертним материјалом, али се са 

времена на време нагомилано смеће се булдожером разастре по површини.  

Локација сметлишта је одређена одлуком општинских органа. Депоновање на овој 

локацији врши се од 1994. године и обухвата простор од око 1 hа. Депонија се налази у зони 

утицаја на извор Млаве, које има велики туристички значај за ово поднебље. Како је 

оријентација општине у будућем периоду окренута ка унапређењу квалитета животне 

средине и побољшања туристичке понуде, као једне од главних делатности, депонија, осим 

здравља становништва угрожава и добре намере и планове Скупштине општине, Општина 

се залаже за измештање отпада на регионалну депонију док ће на простору на којем се 

налази садашња депонији бити трансфер станица или постројење за управљањем отпадом. 

`Пошто је дефинисање нове локације депоније, сложен процес, а смеће се производи 

 
39 ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање д.о.о. 2010.: Локални план за управљање 

отпадом на територији општине Жагубица 
40 Стратегија одрживог развоја општине Жагубица 2015-2024. 
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свакодневно, најрационалније решење је настави одлагање смећа, на постојећој локацији 

али уз примену одговарајућих прописа.41 

Табела 6 –  Процењена просечна дневна количина комуналног отпада у општини 

Жагубица 

Редни број Општина Жагубица Број становника 

(по попису 2002.) 

Коефицијент 

(kg/стан./дан) 

Количина отпада 

(kg./дан) 

1 Близнак 358 0.5 179 

2 Брезница 211 0.5 105,5 

3 Вуковац 492 0.5 246 

4 Жагубица 2.826 0.65 1.837 

5 Изварица 376 0.5 188 

6 Јошаница 669 0.5 334.5 

7 Крепољин 1,691 0.5 845.5 

8 Крупаја 626 0.5 313 

9 Лазница 2,051 0.5 1,026 

10 Липе 15 0.5 7.5 

11 Медвеђица 44 0.5 22 

12 Милановац 445 0.5 222,5 

13 Милатовац 825 0.5 412.5 

14 Осаница 1,185 0.5 592.5 

15 Рибаре 482 0.5 241 

16 Селиште 448 0.5 224 

17 Сиге 690 0.5 345 

18 Суви До 1,318 0.5 659 

УКУПНО  14,752  8.677,5 

Извор: ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање д.о.о. 2010.: Локални план за 

управљање отпадом на територији општине Жагубица 

 
41 ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање д.о.о. 2010.: Локални план за управљање 

отпадом на територији општине Жагубица 
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У претходној табели можемо видети да је процењена и усвојена дневна производња 

отпада по становнику у урбаним насељима (насеље Жагубица) 0,65 kg/дан, док је у сеоским 

насељима 0,5 kg/дан. 

Отпад на територији општине Жагубица чини хетерогени отпад различитог састава: 

отпад из домаћинстава, органски отпад, амбалажни отпад, пластични отпад, метални отпад. 

Иако је пољопривредна делатност знатно заступљена на ову депонију се не довози и 

кланички отпад, јер не постоје фарме нити други прерађивачки капацитета који би ову врсту 

отпада генерисали у значајнијој количини. Као што је и у другим општинама у Србији 

уобичајено, присутни су остаци отпадних уља, фарби, средстава за заштиту биља и др. који 

се сматрају опасним отпадом.42 

У циљу успостављања система сакупљања отпада из сеоских средина, увођење 

посуда за сакупљање отпада (контејнера и канти), као и организовање сакупљачких станица 

мора да прати забрана одлагања отпада на дивљим депонијама, као и широка пропагандна 

кампања. У настојању да се смањи широко распрострањено бацање отпада уз путеве или на 

дивља сметлишта, (увођењем контејнера) било чишћењем простора или санацијом и 

забраном, омогућиће стицање нових навика одлагања отпада, смањујући могућност даљих 

негативних утицаја на животну средину и здравље људи. Тако ће се створити основа за 

успостављање сакупљачких станица тј. места где становници могу одложити отпад који не 

могу бацати у своје канте, због величине или количине. Истовремено треба започети акцију 

санације и рекултивације, односно уклањања дивљих сметлишта која су лоцирана и 

документована за потребе Регионалног плана управљања отпадом Браничевског округа за 

општине Петровац на Млави, Кучево, Жагубица и Мало Црниће.43 

  

 
42 ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање д.о.о. 2010.: Локални план за управљање 

отпадом на територији општине Жагубица 
43 ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање д.о.о. 2010.: Локални план за управљање 

отпадом на територији општине Жагубица 
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Слика  10 - Локација депоније у Жагубици 

 

Извор: ENVI TECH, Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање д.о.о. 2010.: Локални план за 

управљање отпадом на територији општине Жагубица 

Подаци о количинама сакупљеног отпада у општини Жагубица базирају се на 

подацима добијеним од стране службе која управља депонијом "Тројон анд Фишер ЕКО". 

У циљу уједначења критеријума за успостављање количине отпада коју продукује општина 

Жагубица, усвојена је методологија која се базира на проценама о дневној продукцији 

отпада препорученим и усвојеним у Националној стратегији, литератури и пракси.  

У циљу унификације и стандардизације услуга сакупљања комуналног отпада, као и 

пружања јавне услуге свим грађанима општине, подизања свести грађана о управљању 

комуналним отпадом и заштити животне средине, као и примарне селекције и рециклаже 

отпада, а у складу са Законом о јавно приватном партнерству и концесијама, у току је 

поступак за давање концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и 

транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица. 
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4.2.5. Деградација шума 
 

Сеча шума има врло негативне ефекте на биодиверзитет, нарочито у заштићеним 

објектима природе, као што је случај са општином Жагубица. Сечом шума и небригом да 

очувамо шумска пространства, директно се утичена убрзавање нагомилавања угљен- 

диоксида у атмосфери, оштећењу озонског омотача и драстичну промену климе.  

Санитарна сеча шума један је од видова негативних утицаја на шумске екосистеме, 

посебно у заштићеним шумским зонама резервата и националних паркова. Уклањањем 

здравих тзв. заражених стабала из старих и очуваних шумских екосистема, односи се 

драгоцена биомаса и ремете се стабилне трофичке и уопште ценотичке везе на којима 

почива стабилност екосистема. Негативни ефекат проредних и санитарних сеча у очуваним 

шумским екосистемима у првом моменту није видљив, али ће се он испољити врло брзо, 

поготову ако се овакве шумске активности наставе са већом учесталошћу.44 

 

4.3. Перспективе животне средине општине Жагубица 

 

У наредном периоду, с обзиром на садашњи квалитет животне средине, као и 

планирани развој, неопходно је спроводити све Законом и Планом предвиђене мере заштите 

животне средине, како би природне вредности и реусрси којима подручје општине 

Жагубица располаже и у будућности остале развојни потенцијал у функцији одрживог 

просторног и туристичког развоја општине. 

 

 

 

 
44 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, стр. 200. 
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4.3.1. Праћење квалитета ваздуха и предлог мера заштите 
 

Ваздух је један од најважнијих сегмената животне средине који је развојем 

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

животну средину. Главне компоненте ваздуха су: азот, кисеоник, аргон и водена пара. Овај 

састав се током геолошке и органске еволуције мењао, али највећи утицај на ваздух имао је 

човек. Под утицајем антропогеног фактора, мењају се концентрације основних састојака 

ваздуха, а укључује се и велики број гасова из вештачких извора. На тај начин долази до 

загађења овог сегмента животне средине. „Ваздух се сматра загађеним уколико се у њему 

налазе стране компоненте у концентрацијама које изазивају штетне последице по здравље 

људи и уопште биолошке системе и наносе штету људској економији.45 

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

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

мора, земљишта и сл. 

• Вештачке – антропогено загађење, пореклом из индустрије, производње 

електричне енергије, саобраћаја, технологије итд.46 

Најближа мерна места квалитета ваздуха у општини Жагубици налазе се у Бору, на 

следећим локацијама: Институт за бакар, Градски парк и Брезоник. Обзиром на удаљеност 

од Бора, постојање рудника и високог степена ризика од загађења у Бору, подаци са ових 

мерних места нису релевантни за општину Жагубица. У Стратегији одрживог развоја 

општине Жагубица 2015-2024. константовано је да у општини нема великих загађивача, и 

да се  највећи степен загађења ваздуха јавља током тзв. грејне сезоне услед коришћења 

дрвета за грејање.47  

Најчешћи узроци загађења ваздуха животне средине у општини Жагубица су: 

сагоревање горива лошег квалитета, лош квалитет моторних горива, употреба старих возила 

без катализатора, застарела технологија у индустријском и енергетском сектору из околних 

 
45 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне средине, Косовска 

Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
46 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне средине, Косовска 

Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
47 Стратегија одрживог развоја општине Жагубица 2015-2024. 
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места, непостојање националног катастра загађивача ваздуха, непостојање националног 

пописа гасова стаклене баште и неодговарајућа мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. 

Нажалост података о степену загађења ваздуха на територији општине Жагубица нема. 

Очување квалитета ваздуха на подручју општине и остваривање вишег нивоа 

квалитета ваздуха у општинском центру и осталим насељима, привредним зонама и дуж 

јачих саобраћајних праваца, засниваће се на примени следећих мера заштите:48  

1) смањење нивоа емисије из постојећих извора - рекултивацијом површина свих 

каменолома и мајдана у моменту завршетка процеса експлоатације минералних сировина:  

- преиспитивањем режима саобраћаја у ширем центру града, повећањем проточности 

главних градских саобраћајница и популаризацијом бициклистичког и пешачког 

саобраћаја;  

- коришћењем гаса и алтернативних горива (биогас и др.) у свим возилима друмског 

саобраћаја;  

- развојем система даљинског грејања у општинском центру и усклађивањем режима рада 

постојећих котларница и индивидуалних ложишта са прописима; и  

- повећањем потрошње обновљивих и еколошки прихватљивих извора енергије за грејање 

домаћинстава и коришћење у пољопривредној производњи (ветар, сунчева енергија, 

хидроенергија, биомаса, ...).  

2) ограничавање емисије из нових извора: 

- спречавањем додатних емисија из нових извора које би погоршале квалитет ваздуха у 

насељима и зонама на подручју општине;  

- израдом Студије процене утицаја при реконструкцији постојећих и изградњи нових 

објеката, као и при извођењу радова који могу угрозити квалитет ваздуха; и  

- применом најбоље доступне технологије у свим новим привредним објектима, што 

представља и законску обавезу ради добијање интегрисане дозволе предузећа (БАТ 

технологије).  

 
48 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 29.12.2019. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf


 

52 

 

3) успостављање система мониторинга квалитета ваздуха и друге опште мере уређивања 

простора и коришћења ресурса: 

- увођењем мерних места за контролу квалитета ваздуха (пре свега у централној зони 

општине, у комплексима будућих привредних објеката који могу довести до значајнијег 

погоршања квалитета ваздуха и дуж главних саобраћајних праваца)  

- попис извора загађења и вођење евиденције о стању загађености из ових извора, - 

повећање зелених површина у насељима Жагубица и Крепољин и подизање заштитних 

шумских површина, првенствено уз водотокове.  

- одржавање шумског фонда,  

- одређивање и формирање санитарно заштитних зона око већих индустријских и 

комуналних објеката – загађивача ваздуха, као и  

- формирање зелених појасева дуж јавних путева другог реда, а нарочито дуж деоница пута 

које ће пролазити кроз насељена места, посебно Жагубицу и Крепољин, како би се стамбене 

и друге зоне заштитиле од запрашености, итд. 

 

4.3.2. Праћење квалитета површинских вода и предлог мера заштите 
 

У Србији је значајно опао квалитет вода услед убрзане индустријализације, 

урбанизације и потреба пољопривреде. Површинске воде су данас све значајнији 

пријемници отпадних вода из канализационих система и загађених спираних површина. 

Ове воде, уз антропогени фактор негативно утичу на промене акватичне средине.49 

Стање водних ресурса на територији општине Жагубица није задовољавајуће. Значај 

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

подручју су изложене загађивању, нарочито река Млава, због близине комуналне депоније. 

 
49 Поповић, Т. и сарадници (2015): Воде Србије у времену прилагођавања на климатске промене. 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Агенција за заштиту животне средине. Београд 
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Последица тога је низ негативних утицаја на саму животну средину и повећан здравствени 

ризик по становништво. 

Река Млава је најчистија у општини Жагубица, јер је у горњем току више не загађује 

ниједан индустријски погон. Захваљујући јавним радовима у овој општини, очишћене су и 

њене обале, али загађење не престаје. Обзиром да у Жагубици нема канализације, вода из 

септичких јама улива се у реку. Загађењем реке, дошло је до помора великог броја поточних 

пастрмки. Главни узрочник помора била је фабрика одливака, која припада РТБ Бор, која је 

отпадне воде испуштала у реку. Иако фабрика годинама уназад не ради, пастрмке и даље 

нема. Томе доприносе и несвесни становници који довозе велике количине отпада и 

испустају у воду. Поред наведених загађења, у горњем току Млава је чиста и њена вода 

припада првој категорији. Низводно она се све више загађује, а то чине углавном 

индивидуална домаћинства која испуштају у реку отпад из септичких јама и стаја. У 

Петровац, Млава стиже са водом друге категорије и тек ту почиње нено веће загађење. На 

Подручју општине Петровац, регистроване су 94 дивље депоније и неколико фабрика.50 

Најближа мерна станица на Млави налази се у општини Петровац и у Великом селу. 

Према резултатима испитивања квалитета површинских вода реке Млаве за 2011. годину 

на профилу Велико Село, квалитет воде је одговарао III класи. Вредности суспендованих 

материја у појединим серијама испитивања одговарале су III класи квалитета вода. 

Вредности процента засићења воде кисеоником у појединим серијама испитивања 

одговарале су III и IV класи квалитета (дефицит-суперсатурација). У појединим серије 

испитивања вредности амонијачног азота (NН4-N) и нитритног азота (NO2-N) припадале су 

III/IV класи. Од опасних и штетних материја у појединим серијама испитивања 

регистрована је повишена 47 вредност раствореног мангана-Mn. Сапробиолошко 

испитивање фитобентоса указује на присуство умереног органског загађења водотока. У 

њему су доминирали организми индикатори β и α-мезосапробне зоне. Добијене вредности 

индекса сапробности одговарале су II класи. Применом индекса ЕPI-D, у анализи заједнице 

бентосних дијатома, констатовано је повећање концентрације примарних нутријената у 

води током године. Вредност ЕPI-D индекса у пролећном периоду одговарала је II класи 

 
50 https://www.blic.rs/vesti/srbija/prosipaju-otrove-i-pustaju-kanalizaciju-u-mlavu/hwwkj87 доступно дана 

03.01.2020. 

https://www.blic.rs/vesti/srbija/prosipaju-otrove-i-pustaju-kanalizaciju-u-mlavu/hwwkj87
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квалитета, а у јесењем периоду III класи. Концентрације амонијум јона и нитрита 

одговарале су IV класи квалитета вода. Констатовано је и повећање концентрација 

фосфорних једињења (III класа). Стање квалитета воде засновано на сапробиолошкој 

анализи заједница бентосних бескичмењака и добијеним вредностима Zelinka-Marvan 

индекса сапробности на профилу Велико Село одговара III класи. Присуство врста из 

фамилијe Chironomidae у великом броју, три врсте из класе Oligochaeta, као и врста 

Erpobdella octoculata из класе Hirudinea и Asellus aquaticus из подраздела Crustacea, указује 

на веће и умерено органско загађење водотока. Највећу густину популације имали су 

представници фамилије Gammaridae из подраздела Crustacea.51 

Заштита вода у сливном подручју реке Млаве од загађења и других утицаја који могу 

неповољно да делују на водотокове, издашност изворишта и здравствену исправност воде 

за пиће засниваће се на примени следећих мера заштите:52 

1) одржавање квалитета вода реке Млаве и њених притока у складу са прописаним 

класама (према Уредби о категоризацији водотока «Сл. Гласник РС», бр. 5/68); враћање 

површинских вода у прописану класу и њено одржање на захтеваном нивоу обезбедиће се 

адекватним третманом отпадних вода и планским коришћењем земљишта  

2) заштита водоизворишта, површинских и подземних вода - прецизним 

дефинисањем зона санитарне заштите (1. шира зона заштите; 2. ужа зона заштите; 3. Зона 

непосредне заштите изворишта водоснабдевања), израдом пројектне документације и 

спровођењем мера заштите изворишта водоснабдевања ("Белосавац", Крупајско и 

Комненско врело, потенцијално "Бигар", "Тисница") и изворишта која се користе за 

производњу флаширане воде за пиће од загађивања и спречавања могућег деловања 

спољних фактора;  

• уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта се спроводи кроз: уређење 

терена; забрану грађења нових инвестиционих објеката који нису у функцији 

 
51 Агенција за заштиту животне средине, статистички годишњак 2011. 

http://www.sepa.gov.rs/download/Kvalitet_voda_godisnjak_2011.pdf доступно дана 03.01.2020. 
52 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 03.01.2020. 

http://www.sepa.gov.rs/download/Kvalitet_voda_godisnjak_2011.pdf
http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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водоснабдевања; забрану употребе вештачких ђубрива и хемијских средстава у 

пољопривреди; забрану депоновања отпада и редовну контролу коришћења земљишта;  

• зона непосредне заштите изворишта налази се унутар уже зоне заштите и ограђена 

је;  

• на подручју шире зоне заштите изворишта потребно је успоставити режим 

санитарног надзора и заштите од загађивања применом низа превентивних мера: забрана 

изградње објеката и инсталација који могу загадити воду или земљиште, односно угрозити 

безбедност цевовода и водопривредних објеката; каналисање и пречишћавање отпадних 

вода из привредних објеката у складу са стандардима прописаним законом; забрана 

сахрањивања угинулих животиња; забраном изградње објеката грађана (нужници, септичке 

и осочне јаме,стаје) у насељима и ван њих без претходне водопривредне сагласности и 

санитарне дозволе; сакупљање чврстог отпада само на водонепропусним површинама; 

забрана интензивне употребе агрохемијских средстава на земљишту које се користи у 

пољопривредне сврхе, и забрана транспорта и складиштења опасних материја; - строгим 

контролисањем активности у оквиру дефинисаних зона санитарне заштите изворишта 

„Белосавац“ (према Одлуци о санитарној заштити изворишта „Белосавац“ у Жагубици, бр. 

02-151/03-01 од 23.5.2003. год.); - успостављањем мреже пијезометара у алувијалној равни 

реке Млаве ради праћења квалитативних карактеристика подземних вода које се 

експлоатишу за потребе водоснабдевања; - забраном свих активности у простору које утичу 

на промену квалитета воде у водоносним слојевима и површинским токовима; - 

организованим сакупљањем чврстог отпада искључиво на уређеним водонепропусним 

површинама; - забраном складиштења опасних и отровних материја у зонама изворишта; - 

забрана напасања стоке, депоновања комуналног и осталог хазардног отпада, изградње 

насеља, путева, коњских и пешачких стаза, или сточних пролаза и др., као и прописно 

лоцирање и одржавање одлагалишта стајског ђубрива из већих или мањих стаја, без обзира 

на статус власништва, на терену изнад свих изворишта воде која се користи за пиће или 

флаширање, уз успостављање обавезе утврђивања зона санитарне заштите изворишта; и - 

строго контролисаном применом пестицида у режиму интегралне заштите биља у 

пољопривреди. - усклађивање коришћења изворишта воде за пиће са стварним капацитетом 

ресурса без угрожавања квалитета и квантитета изворишта и еколошке равнотеже у 
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окружењу. - контрола квалитета воде за пиће и вода које се флаширају за продају - 

коришћење воде за технолошке потребе из водотокова свугде где технолошки поступак и 

захтеви врсте и квалитета производа то дозвољавају - примену одговарајућих санитарно-

техничких стандарда, и мере заштите при изградњи будућих септичких јама у насељима 

(сва домаћинства морају имати прописану непропусну септичку јаму).  

3) третман отпадних вода из насеља, индустрије, туристичких капацитета и др.:  

• опремањем подручја плана канализационом инфраструктуром са сепарационим 

системом одвођења кишних и отпадних вода;  

• евидентирањем домаћинства која поседују септичке јаме које нису непропусне, и 

условљавањем изградње непропусних;  

• изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ);  

• прикупљањем атмосферских вода са саобраћајних површина и њиховим 

контролисаним одвођењем у реципијент, уз претходни третман на сепараторима, посебно у 

зонама где су саобраћајнице у близини изворишта за водоснабдевање у складу са режимима 

коришћења простора у појединим зонама санитарне заштите изворишта; одвођење вода са 

коловоза у сливном подручју водоизворишта, потребно извести тако да отпадне воде нити 

други агенси, како при редовној употреби пута, тако ни при акцидентним ситуацијама, не 

могу угрозити подземне воде изворишта  

• строго поштовање прописа о безбедном превозу опасних и штетних материја  

• предтретманом индустријских отпадних вода пре упуштања у канализациони 

систем. • примена савремених технологија које не угрожавају квалитет вода  

• контрола рада свих загађивача (првенствено производних објеката, сточних фарми)  

• забрана депоновања отпада сваке врсте у долинама река и у зонама изворишта 

површинских и подземних вода.  

• едукативне мере становништва у погледу развијања свести о отреби очувања 

водних ресурса.  
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4) регулација водотока - применом антиерозионих мера у угроженим подручјима и 

активних мера заштите од поплава на бујичним водотоковима, и то: Медвеђичка река, 

Крупајска река, Брезничка река, Крепољинска река, Андујевски поток, Јошаничка река, 

Вуковачка река, Милатовачка река, Каменичка река, поток Жабар и Тисница, као и на реци 

Млави низводно од Жагубице (до насеља Изварица, тј, ушћа Адујевског потока у Млаву); - 

пошумљавање голети, бујичних и необраслих земљишта ради успоравања површинског (па 

и подземног) отицања вода, и смиривања ерозионих и денудацијских процеса; и - 

активностима на заштити планског подручја од евентуалних ванредних ситуација и 

елементарних непогода, при чему се налаже примена принципа превенције, тј. 

минимизирања ризика од акцидентних ситуација на најмању могућу меру. Посебно се 

налаже спровођење натуралне регулације корита бујичних токова на планском подручју, уз 

неопходност очувања природног форланда водотокова. 

 

4.3.3. Праћење квалитета земљишта и предлог мера заштите 
 

Земљиште је ограничен природни ресурс, необновљив је уколико је трајно одузет. 

Ако је деградирано или загађено са биолошког аспекта, његово обнављање је могуће под 

одређеним условима.  

Података о степену загађења земљишта на подручју општине Жагубица нема, али је 

константовано физичким увидом да је на територији општине Жагубица земљиште 

угрожено са више аспеката. Од отпадних материјала на територији општине заступљени су 

материјали органског порекла, органски остаци животиња, домаћих и дивљих, органски 

отпаци од пољопривредне производње, разни органски несагорљиви отпаци од стакла, 

камена, метала итд., затим кабасти отпаци од одбачених предмета беле технике, 

аутомобила, намештаја, делови од синтетике и пластике... Сви ови отпадни материјали на 

територији општине имају штетно дејство на земљиште. 
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Под термином заштитa земљишта подразумева се систем издвајања, вредновања и 

заштите природних особености, тј. скуп мера које се предузимају ради очувања или враћања 

функција земљишта у првобитно стање квалитета.53 

Земљиште на подручју општине Жагубица је већим делом погодно за производњу 

здраве хране. Концепт заштите земљита обухвата следеће мере за спровођење различитих 

видова заштите земљишта:54 

• заштиту пољопривредног земљишта до III бонитетне класе, у алувионима, 

долинским проширењима и на нагибима до 20о, од непотребног изузимања из 

пољопривреде за грађевинске сврхе - Мере заштите од непланске и бесправне изградње 

могу се применити кроз израду просторно планске и урбанистичке документације, којом се 

дефинишу будући начини коришћења и уређења земљишта; кроз израду шумско-

привредних и аграрних основа који дефинишу програме уређења и коришћења 

пољопривредног и шумског земљишта; 

• избегавати фрагментацију пољопривредног земљишта и смањити коришћење 

квалитетног земљишта у непољопривредне сврхе;  

• подстицати органско - биолошку пољопривреду уз помоћ информација и 

едукацијом;  

• предност дати традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне 

услове за производњу и доприносе очувању еколошке равнотеже;  

• заштиту најпродуктивнијег пољопривредног земљишта од плављења (услед 

ексцесних водостаја и изливања река), регулацијом речних токова,  

• заштиту земљишта од ерозије различитим мерама чијим ће се комбиновањем 

постићи успешно санирање ерозивних процеса и санирање еродираних земљишта, 

неплодних и необраслих земљишта, земљишта на већим нагибима терена. - Мере заштите 

 
53 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, стр. 161. 
54 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 03.01.2020. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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од ерозије обухватају примену противерозионих мера (грађевинско-технички радови за 

уређење бујичних токова), ретенционо технички радови; шумско технички радови на 

пошумљавању, интензивној нези шума, пејзажном обликовању нестабилних падина, 

агротехнички радови - мелиорације земљишта, побољшање структуре земљишта, уређење 

плодореда, терасирање, узоравање дуж изохипси, регулација река и др. Адекватним 

комбиновањем ових мера постићи најбоље ефекте заштите од ерозије. - Према 

Методологији за израду планова за проглашење ерозионих подручја, (Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, 2000.), антиерозионо уређење сливова 

подразумева предузимање антиерозионих мера које се своде на забрану: кресања лисника; 

гајења окопавина на стрмим њивама; орања по нагибу земљишта; чисте сече шума на 

нагнутим теренима и испаше на деградираним теренима; претварања деградираних њива у 

ливаде; обавезу орања по изохипси; мелиорације деградираних пашњака; пошумљавања 

голети; конверзије једногодишњих култура у вишегодишње на деградираним површинама 

и антиерозионог газдовања земљиштем и шумама; скуп мера које ће се применити зависиће 

од нивоа ерозионих ризика и врсте ерозије;  

• контролисану примену агрохемијских средстава у пољопривреди кроз усмеравање 

стручних знања о коришћењу хемијских производа у пољопривреди. - Мере заштите од 

фертилних средстава која се употребљавају у пољопривреди треба да се спроводи вршењем 

контроле и састава средстава уз смањење хемијских и већу примену природних фертилних 

средстава.  

• рекултивисати све просторе на којима је завршена експлоатација минералних 

сировина, при чему се отварање нових каменолома и позајмишта материјала дозвољава уз 

претходну сагласност органа надлежног за послове заштите животне средине;  

• заштиту земљишта од осталих облика загађивања која ће се обезбедити 

спровођењем мера заштите ваздуха и воде од загађивања, одговарајућим третманом 

отпадака из насеља и производних објеката на Националном стратегијом одређеној 

регионалној депонији на територији општине Петровац и др.; посебно спречити одлагање 

комуналног отпада на за то непредвиђеним местама, посебно на плодном пољопривредном 

земљишту; 
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• спроводити рационалну изградњу канализационе мреже с уређајима за 

пречишћавање отпадних вода;  

• изградња атмосферске канализације и одвођење вода са коловоза уз пречишћавање 

пре упуштања у реципијент, посебно у зонама где су саобраћајнице у близини изворишта 

за водоснабдевање у складу са режимима коришћења простора у појединим зонама 

санитарне заштите изворишта, као и зонама интензивне пољопривредне производње.  

• санацију деградираних земљишта кроз спровођење мера рекултивације: зоне 

постојеће депоније на локалитету изнад Жагубице, као и санацију клизишта и нестабилних 

зона; поред тога потребно је обезбедити чишћење свих дивљих депонија и спречити њихово 

обнављање;  

• смањити ризике од загађивања земљишта при складиштењу, превозу и претакању 

нафтних деривата и опасних хемикалија и израдити План заштите од удеса у већим 

привредним објектима. 

 

4.3.4. Појам буке, њени извори, последице и предлог мера заштите 

 

Бука се дефинише као сваки нежељени звук, односно шумови и вибрације 

различитог интензитета. Мерна јединица интензитета буке је децибел (dB).55 

Бука се као проблем прати и изучава још од настанка великих градова. Уочено је да 

она није само еколошки проблем, већ да представља непредвидљиву опасност и по здравље 

становништва. Забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних 

граничних вредности. 

Када се разматра ефекат разних фактора, између осталог и буке, углавном се 

посматра ефекат на човека. Међутим, бука такође утиче и на друга жива бића, а посебно 

животиње. Исок ниво буке може утицати на природне циклусе животиња, укључујући и 

карактеристично понашање при исхрани, на ритуале парења или избор миграторне стазе. 

 
55 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне средине. Косовска 

Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
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Најзначајнији утицај буке на живот животиња је систематско смањење корисног хабитата, 

што, у случају угрожених врста, може бити један корак ближе ка њиховом истребљењу.56   

Података о мерењу нивоа буке на подручју општине Жагубица нема. У Просторном 

плану општине Жагубица наглашено је да подручје општине није угрожено повећаним 

нивоом буке. Основне мере заштите од њеног неповољног дејства односе се на унапређење 

саобраћајне матрице градског подручја, ради повећана проточности возила у ужем градском 

центру. Најбитније је постављање одговарајућих заштитних појасева зеленила између 

планираних привредних објеката, који могу произвести буку већег интезитета и постојећих 

стамбених објеката.57 

Највиши дозвољени нивои буке изражени А - пондерисани нивоом у dB(A) (ЈУС У 

Ј6.205), према Правилнику о нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС 54/92) дати су 

у следећој табели. 

 
56 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, Ниш, стр. 171. 
57 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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Табела 7 – Највиши дозвољени нивои спољашне буке 

Зоне Намена простора 

Највиши дозвољени ниво 

спољашне буке dB(A) 

Дан Ноћ 

I Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 

културно-историјски локалитети, велики паркови 

50 40 

II Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне 50 45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV Пословно-стамбена подручја, трговинско-стамбена подручја, дечја 

игралишта 

60 50 

V Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са 

становима, зоне дуж аутопутева и магистралних саобраћајница 

65 55 

VI Индустријка, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали 

без становања 

На граници зоне бука не сме 

прелазити нивое у зони са 

којом се граничи 

Извор: Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, Сл. гласник РС 54/92 

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Pravilnik-o-dozvoljenom-nivou-buke-u-zivotnoj-sredini.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 

 

4.3.5. Предлог мера заштите живог света 

 

 Заштита живог света у општини Жагубици је од изузетног значаја, обзиром да је 

подручје богато како биљним, тако и животињским врстама, из тог разлога неопходно је 

преузети мере заштите. 

Планским мерама ће се обезбедити заштита живог света кроз:58 

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Pravilnik-o-dozvoljenom-nivou-buke-u-zivotnoj-sredini.pdf
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- заштиту при извођењу грађевинских радова;  

- контролисану примену хемијских препарата и паљења вегетације;  

- планско организовање лова, риболова и ловног туризма; и  

- обезбеђењу коридора за кретање животиња у зонама инфраструктурних објеката (а 

посебно у случају изградње мини хидроелектрана ради стварања услова за несметан 

пролазак аутохтоних рибљих врста). 

Због комплексног значаја очувања вегетације, посебно се наводе опште мере за 

заштиту шумске вегетације:  

- израда нове шумске привредне основе;  

- контрола сече уз обавезно усклађивање са шумско-привредном основом:  

- забрана промене намене и режима коришћења шумског земљишта, изузев у складу 

са Законом;  

- забрана крчења и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем шума; - 

контролисана испаша у шумама где може да се нанесе штета изданцима, где је земљиште 

подложно ерозији, клизању, спирању; и - забрана непланске сече стабала.  

Угроженост вегетације на овом подручју може се очекивати реализацијом 

планираних туристичких садржаја на планинском масиву Бељанице, услед изградње 

жичара, просецања скијашких стаза, изградњом неопходних садржаја комуналне 

инфраструктуре и укупном антропогеном притиску на овај природни ресурс као последица 

развоја туристичке инфраструктуре. Ради пажљивог очувања и даљег коришћења вредних 

шумских састојина букве и храста на Бељаници, препоручује се обавеза добијања 

сагласности надлежних институција (ЈП „Србија шуме“, Завод за за заштиту природе 

Србије) пре почетка реализације планираних садржаја, уз неопходност израде Студије о 

процени утицаја објеката на животну средину.59 

 
59 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Увидом у централни регистар заштићених природних добара, констатовано је да се 

на подручју општине Жагубица налазе следећа природна добра:60 

- споменик природе "Врело Млаве"; 

- споменик природе "Хомољска потајница"; 

- споменик природе "Крупајско врело"; 

- строги природни резерват "Бусовата"; 

- споменик природе "Клисура Осаничке реке" и 

- споменик природе "Прераст Самар".  

 

5.1. Споменик природе “Врело Млаве“ 

 

Споменик природе “Врело Млаве“ је природно добро од изузетног значаја, сврстано 

у I категорију заштите. Стављено је под заштитом ради очувања крашког извора воклијског 

типа. Налази се у К.О. Мали Камен и обухвата површину од 6 ha.61 Врело Млаве или 

другачије „Жагубичко врело“ представља туристичку атракцију Жагубичке котлине, које 

се налази у југоисточном делу котлине, испод северних падина Бељанице на надморској 

висини 312 m. Ујезерена површина Врела има пречник 25 m и највећу дубину 24 m. Вода 

којом се храни врело кроз сифонске канале по дну и странама басена формира отоку, која 

 
60 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 
61 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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се након 150 m спаја са реком Тесницом. Вода Жагубачког врела је бистра, чиста и хладна 

(9-11 °C). 

Слика 11 – Споменик природе “Врело Млаве“ 

 

Извор: https://www.turizamiputovanja.com/vrelo-mlave/, преузето дана 07.01.2020. 

Због великог распрострањења кречњачких стена, слив Жагубичког  врела не може 

се тачно одредити, јер се у кречњачким стенама расподела и кретање подземних вода не 

подудара са површинским, већ је у зависности од положаја подкречњачког, 

водонепропусног свода. Бојењем је утврђено да је површина која храни врело подземним 

водама знатно већа од топографског сливног подручја, коме припадају Тугава, Смиловица, 

Ћула, Подкрш и Грабар.62 

Врело Млаве се третира као изворска јама са сталним сифонским током. Издашност 

врела зависи од количине излученог талога над сабирним подручјем. Највећа издашност 

забележена је 1910. године, око 20 m3/s. Најмања издашност регистрована је 01. августа 

 
62 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 

https://www.turizamiputovanja.com/vrelo-mlave/
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1950. године, када је избијало само 0,25 m3/s воде.63 Просечна издашност врела износи 0,9 

m3/s. 

Лепоту и атрактивност Жагубичког врела употпуњују шумом обрасла околина која 

се спушта до самог врела, дајући му тамнозелену боју, као и лепо уређена отока. 

Провидност воде се креће од 4 до 10 m, а температура од 9,3° до 11°C. Вода којом се храни 

врело формира отоку, која се након лучног тока од 150 m, према северозападу, спаја са 

Тисницом и формира реку Млаву. 

У протеклих 120 година забележена су три потпуна пресушивања Жагубичког врела. 

Године 1893., корито је било потпуно суво до састава са Тисницом. Други пут је извор 

Млаве пресушио 16. августа 1956. године, а трећи пут – 21. октобра 1970. године. Ово је 

сваки пут наносило велику штету рибљем фонду Млаве, али и пастрмском рибњаку 

„Млава“. Према тумачењу стручњака, до пресушења долази због зачепљења сужених 

делова подземних канала, кроз које долази вода. Под притиском акумулиране воде чеп 

попушта, уз избијање мутне воде повећаног капацитета.  

У циљу очувања, Жагубичко врело и његова непосредна околина стављени су под 

заштитом 1979. године, као "хидролошки природни споменик" прве категорије заштите. 

На заштићеној површини споменика природе „Врело Млаве“ према Просторном 

плану општине Жагубица, установљен је режим заштите II степена којим се:64 

1. Забрањује:  

- грађење стамбених и викенд објеката и објеката за потребе 

индустријске и пољопривредне производње, изузев адаптације и 

реконструкције објеката у оквиру постојећих домаћинстава;  

- каптирање врела и извођење радова којима се може пореметити 

изглед, режим и квалитет вода;  

 
63 Миљковић, Љ. (1992). Хомоље – географска монографија, Нови Сад: Универзитет у Новом саду, ПМФ, 

Институт за географију 
64 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf


 

67 

 

- предузимање пољопривредних, шумарских, грађевинских радова и 

активности којима се могу нарушити његове амбијенталне вредности; и  

2. Обезбеђује истраживање и снимање морфологије басена врела, планско-

санитарно уређење и приказивање овог споменика природе. 

 

5.2. Споменик природе "Хомољска потајница" 

 

Споменик природе “Хомољска потајница“ је природно добро од изузетног значаја, 

сврстано у I категорију заштите. Стављено је под заштитом као редак хидролошки феномен 

у Србији, при чему по режиму рада чини репрезентативни пример повремених наступних 

извора. Налази се у К.О. Лазница и обухвата површину од 4,36 ha.65 

Слика 12 – Споменик природе “Хомољска потајница“ 

 

Извор: http://www.tozagubica.rs/wp-content/uploads/2015/06/Potajnica-1.jpg, преузето дана 07.01.2020. 

 
65 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 07.01.2020. 
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Хомољска потајница се налази на југоисточним падинама Хомоља, испод брда Мала 

Шкоља, на 12 km од Жагубице. Избија из отвора неправилног облика, пречника 20-50 cm у 

интервалима неједнаке дужине. Овде вода отиче извесно време па пресахне, затим после 

извесног времена поново потече. Извор је специфичан јер се налази у троуглу три  

различита дрвета, храста, букве и обичног граба. Потајница је у народу позната као 

„Стојање“  и представља једини интетмитентни извор у кршу источне Србије, чија се 

функција одржала до данас.  

На заштићеној површини споменика природе „Хомољска потајница“, према 

Просторном плану општине Жагубица установљен је режим заштите II степена којим се:66 

1. Забрањује:  

- грађење стамбених и викенд објеката и објеката за потребе индустријске и 

пољопривредне производње, изузев адаптације и реконструкције објеката у оквиру 

постојећих домаћинстава;  

- каптирање врела и извођење радова којима се може пореметити изглед, 

режим и квалитет вода;  

- предузимање пољопривредних, шумарских, грађевинских радова и 

активности којима се могу нарушити његове амбијенталне вредности; и  

2. Обезбеђује истраживање и снимање морфологије басена врела, планско-санитарно 

уређење и приказивање овог споменика природе. 

 

5.3. Споменик природе "Крупајско врело" 

 

Споменик природе “Крупајско врело“ je природно добро од изузетног значаја. 

Сврстано је у I категорију заштите и стављено под заштитом као један од најјачих крашких 

извора у Србији, који по морфологији изворишта и хидролошким функцијама спада у групу 

 
66 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 
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најрепрезентативнијих водних објеката. Налази се у источној Србији, у западном подножју 

планине Бељанице, са десне стране Крупајске реке, између села Милановац и Крупаја, око 

35 km од Жагубице и обухвата површину од 9 ha. 

Крупајско врело избија на западној страни Бељанице, на надморској висини 240 m. 

Припада групи крашких врела са великим колебањима издашности која зависи од количине 

излученог атмосферског талога над западним делом Бељанице. Температура воде врела 

креће се од 9 до 11 °C. Изградњом бране на отоци врела 1946. године, Крупајско врело 

изгледа другачије него што га је природа створила. Формирано је 40 m дугачко, 17 m широко 

и 14 m дубоко језерце.67 

Слика 13 – Споменик природе “Крупајско врело“ 

 

 Извор: https://www.iserbia.rs/da-li-ste-znali/krupajsko-vrelo-neskrivena-lepota-srbije-2212, преузето 

дана 11.01.2020. 

Kрупајско врело је јединствено и по томе што вода извире из пећине. Kао и већина 

крашких извора, ово врело се одликује великим променама издашности у току једне године, 

а поготову у вишегодишњем периоду. Хомољске планине и Kрупајско врело крију легенду 

 
67 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 

https://www.iserbia.rs/da-li-ste-znali/krupajsko-vrelo-neskrivena-lepota-srbije-2212
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обавијену велом влашке магије. Легенда каже да је у Хомољским планинама постоји 

скривено благо. Чак се и верује да га је сама планина прогутала и да се сад налази на дну 

златне пећине. Пећину наводно чува Тартор, водени дух, назван још и Старацем или 

Албатрном, због ког мештани не смеју да улазе у воду током својих неуморних потрага за 

закопаним благом. Иако још нико није нашао благо о коме говори легенда, једно благо 

Kрупајског врела је свима нама доступно, а то је вода која извире из планине и која даје 

живот читавој овој оази.68 

У близини Крупајског врела налазе се два извора термалне воде: извор „Топлик“ и 

„Бањица“. Извор „Топлик“ има температуру воде 26 °C, издашност 9-18 l/s и спада у групу 

слабо минерализованих вода. На самом извору некада је подигнута ваљавица за прераду 

сукна, која се више не користи, а испод темеља изведен је површински ток овог извора. 

Данас се испод ваљавице налази импровизован мали базен за купање у термалној води. 

Извор „Бањица“ се налази на око 2 km низводно од Крупајског врела, испод врха Кустур 

(572 m надморске висине). Мале је издашности,  од 0,5 до 3,5  l/s и температура воде се 

креће око 22 °C. Вода избија у виду пиштаљине у алувијалној равни Крупајске реке, са 

чијом се водом подземно меша, где су јој из тог разлога непозната права минерална својства.  

Врело не привлачи само туристе, већ је годинама велики изазов за рониоце који су 

успели да се спусте до чак 123 m дубине. Према њиховим причама, испод површине воде 

крију се лавиринти подземних канала са необичним називима као што су „Желудац”, 

„Тобоган“ , „Глава овна” и слично. 

На заштићеној површини споменика природе „Крупајско врело“ према Просторном 

плану општине Жагубица установљен је режим заштите II степена којим се:69 

1. Забрањује:  

- грађење стамбених и викенд објеката и објеката за потребе индустријске и 

пољопривредне производње, изузев адаптације и реконструкције објеката у оквиру 

постојећих домаћинстава;  

 
68 https://lepevesti.club/krupajsko-vrelo/ доступно дана 11.01.2020. 
69 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 
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- каптирање врела и извођење радова којима се може пореметити изглед, 

режим и квалитет вода;  

- предузимање пољопривредних, шумарских, грађевинских радова и 

активности којима се могу нарушити његове амбијенталне вредности; и  

2. Обезбеђује истраживање и снимање морфологије басена врела, планско-санитарно 

уређење и приказивање овог споменика природе. 

 

5.4. Строги природни резерват "Бусовата" 

 

Строги природни резерват „Бусовата“ обухвата заштиту састојине букове шуме 

(Fagus moesica) на планини Бељаници, на месту званом „Бусовата“. Заштићена површина 

се налази на подручју шумског газдинства "Северни Кучај" и обухвата површину од 15,86 

ha.70 

Издвојена површина има карактер строгог природног резервата. Сходно томе, на 

заштићеном подручју забрањено је:71  

- вршити било какве промене које ометају спонтани природни развој животне 

заједнице и станишта као целине (екосистема);  

- искоришћавање шуме или било којих других природних извора;  

- сећи стабла, жбуње и примњерке приземне флоре, вађење камена или одношење 

земље;  

- вршити испашу стоке, уклањати трула стабла, ветроизвале, шушањ, маховину и 

слично;  

 
70 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 
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- убијање или уништавање било којих дивљих животиња, птица и инсеката, као и 

пролаз гонича или истеривање дивљачи у циљу ловљења ванзаштићеног подручја;  

- уношење страних врста дрвећа у шумски састав заштићеног подручја, и уношење 

страних врста дивљачи, чије би присуство могло да изазове непожељне еколошке 

последице и измену живог света подручја;  

- изводити грађевинске, земљане и друге сличне радове који могли непосредно или 

посредно да измене садашњи изглед и стање заштићеног подручја или доведу у питање 

његов дањи биолошки опстанак.  

Радови који би водили одступању од режима заштите могу се вршити само у циљу 

научно-истраживачких радова или у циљу најнеопходнијег обезбеђења, осигурања, заштите 

заштићеног објекта, и то на основу одобрења за сваки конкретан случај, према одредбама 

Закона о заштити природе, а уз претходну сагласност Републичког завода за заштиту 

природе.72  

5.5. Споменик природе "Клисура Осаничке реке" 

 

Споменик природе “Клисура Осаничке реке“ je значајно природно добро, сврстано 

у III категорију заштите. Стављено је под заштитом као значајан геоморфолошки објекат, 

са крашким хидролошким појавама, која представља и уточиште за многе ретке популације 

фауне и важно станиште за око 166 биљних врста. Налази се у К.О. Осаница и обухвата 

површину од 30,44 ha.73  

Осаничка река извире на јужним падинама Хомољских планина и тече западним 

делом Жагубичке котлине, и представља десну притоку реке Млаве. Име је добила по селу 

Осаница (општина Жагубица) од којег је узводно усечена у кречњаке и има одлике клисуре. 

Клисура је богата различитим облицима геоморфолошке грађе, са крашким и хидролошким 

појавама из периода палеозоика, мезозоика и кенозоика. Јединствена је на овим просторима, 
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где се у самој клисури очуваo велики број биљних заједница, међу којима су доминантне 

реликтне врсте, 22 врсте птица и 15 врста сисара. Већина флоре припада евроазијском типу 

са 62 врсте, а остали део чине медитеранско-субмедитеранске и меридионално-

субмеридионалне врсте. Од ендемичних врста присутни су: Acanthus balcanicus, Angelica 

pancici, Sesleria latifolia,Fagus Moesiaca i Syringa vulgaris. 

Шумска вегетација је специфична. Црна јова је доминантна у долини реке, где се 

појединачно јавља и бела врба, док се грабић, јоргован, црни јасен, руј и граб јављају на 

стрмим кречњачким падинама. Када је у питању фауна птица, пристуно је 22 врсте птица, 

од тог 19 гнездарица. Врсте заштићене као природне реткости Србије су јастреб осичар, 

сиви соко, буљина, шумска сова, сеоска ласта, козодој, шљука, сива грмуша и жути вољић. 

Фауна сисара такође није истражена, али се према неким истраживањима јавља лисица, 

јазавац, куна белица, дивља мачка и јужни потковичар. 

Слика 14 – Споменик природе “Клисура Осаничке реке“ 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr-:Dolina_Osani%C4%8Dke_reke_14.jpg, преузето дана 13.01.2020. 

Долина реке представља сложену композитну целину која се састоји из неколико 

сужења и једног проширења. Прво сужење је клисура која је заштићена дужине 1,5 km. Она 

се завршава непосредно код села Осанице где је и изграђена бетонска брана 1958. године 

висине 8 m. У близини се налази крашки извор каптиран за водоснадбевање села. Око 20 m 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Dolina_Osani%C4%8Dke_reke_14.jpg
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узводно од извора може се видети сува сифонска крашка јама која је вероватно привремени 

правац истицања овог врела. Састоји се из једноставног канала дужине 12 m. У једном делу 

клисуре налази се и кречњачки мост који носи назив “Осаничка пропаст”. У овом делу 

ширина корита је свега 3 m и ово је најужи део клисуре чија је дубина и до 300 m. Мост има 

облик правоугаоног тунела дужине 18 m и ширине 3 - 5 m. Зидови тунела су вертикални а 

таваница равна те је раније постојало мишљење да представља заостали део тунелске 

пећине.74 

На простору који је издвојен за заштиту према Просторном плану општине 

Жагубица установљен је режим заштите II степена, којим се утврђује ограничено и строго 

контролисано коришћење природних ресурса, а активности на заштићеном подручју се 

могу вршити у мери која омогућује унапређење стања без последица по његове природне и 

створене вредности. За све дозвољене активности неопходни су услови заштите природе 

које прописује Завод за заштиту природе Србије. За ово заштићено прописују се следеће 

мере заштите којима се:75  

1. Забрањује:  

- изградња индустријских, угоститељских, стамбених викенд и других 

објеката;  

- промена немене површина, уколико није у складу са концептом коришћења 

простора и планским актима вишег реда;  

- експлоатација минералних и неминералних сировина (осим подземних вода) 

и отварања позајмишта земље и камена;  

- депоновање комуналног, индустријског, опасног и другог отпада и отпадних 

материја; - формирање сточног гробља;  

- испуштање отпадних вода у земљиште и водотоке;  

- каптирање извора, захватање вода, хидрогеолошка истраживања и 

интервенције којима се мења хидролошки режим вода;  

 
74 http://www.turistickiklub.com/sadrzaj/klisura-osanicke-reke доступно дана 14.01.2020. 
75 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 14.01.2020. 
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75 

 

- регулација водотока;  

- формирање каменолома и позајмишта,  

- просецање нових саобраћајница и постављање електричних водова;  

- уништавање флоре и узнемиравање фауне на целом простору;  

- сакупљање и уништавање трајно заштићених врста флоре и фауне;  

- уношење страних врста флоре и фауне;  

- изградња рибњака;  

- чиста сеча шумских површина и сеча појединих стабала; - ложење ватре;  

- лов;  

- спортски и привредни риболов;  

- камповање;  

- уклањање аутохтоне вегетације приобаља;  

- све активности које могу довести до нарушавања естетских и амбијенталних 

вредности заштићеног природног добра и погоршати карактеристике његове 

примарне вредности;  

- све активности које могу довести до оштећења или деградације објеката 

геонаслеђа.  

2. Дозвољава се:  

- обележавање заштићеног природног добра на начин прописан законом, као 

и постављање информативних табли, путоказа, ознака упозорења и забране;  

- испаша и други облици пољопривредне производње који не утичу на 

промене гео и биодиверзитета;  

- научно истраживачки рад и активности усмерене ка едукацији;  

- успостављање мониторинга реликтних шумских заједница, праћење 

постојања и динамике деградационих процеса (у случају изразитог степена 

деградације, знатног нарушавања природног састава врста, учесталије појаве 

багрема, направити посебан програм ревитализације шумских заједница);  

- презентација и популаризација природних вредности подручја;  
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- активности којима се спречава настанак угрожених и осетљивих врста; и  

- контролисани и усмерени туристички обилазак клисуре и околине са мањим 

групама до 10 особа. 

 

5.6. Споменик природе "Прераст Самар" 

 

Споменик природе "Прераст Самар" стављен је под заштитом као природни 

споменик геоморфолошког карактера. Налази се на подручју К.О. Мали Камен, на реци 

Прерасту, укупне површине 40,20 ha. Прераст је лоцирана на Kучајским планинама, у 

њиховом североисточном делу, у источној Србији.  

Овај камени мост, изграђен од кречњака, налази се у долини мале реке Прераста код 

Жагубице. Дужина лука ове прерасти износи 10 km, ширина 14 km, док је његова висина 15 

m. Сматра се да је прераст настала на месту понирања речице Прераста, на раседу који је 

активан. Њена долина је клисураста и постала је сламањем једне пећине која се овде некада 

налазила. Данас се на овом месту налазе две пећине, краће од прве од које су преостале. 

Једна пећина има дужину од 68 m и налази се у своду прерасти, а друга достиже дужину од 

215 m и налази се узводније од прве. Kречњачки лук формиран је у речној долини, те је у 

питању пример флувио-крашког рељефа и представља природни феномен који није чест.76 

  

 
76 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 

доступно дана 14.01.2020. 
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Слика 15 – Споменик природе "Прераст Самар" 

 

Извор: https://www.google.com/search?q=, преузето дана 14.01.2020. 

  

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80&sxsrf=ACYBGNRpCiPMsAQ1q93FlYl_WPC5k04BRg:1569838354935&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRt4DMp_jkAhXVEcAKHYLqB-UQ_AUIEigB&biw=1536&bih=674#imgrc=FVe46FUlfpmHAM:
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6. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

На основу квалитета елемената животне средине могуће је издвојити просторне 

јединице (категорије, зоне) квалитета животне средине. Категоризација се врши почевши 

од подручја са најразноврснијим последицама антропогених делатности на квалитет 

животне средине до подручја са веома малим природним променама. У раду је извршена 

просторна диференцијација животне средине, на основу карактеристика животне средине 

приказане у раду у складу са стандардима и искуствима ЕУ, те стањем животне средине и 

пројектованим трендовима за наредни период, и то на четири категорије: 

• Подручја загађене и деградиране животне средине; 

• Подручја угрожене животне средине; 

• Подручја квалитетне животне средине; 

• Подручја веома квалитетне животне средине. 

Подручја загађене и деградиране животне средине (локалитети са прекорачењем 

граничних вредности загађивања, урбана подручја, депоније, коридори аутопутева, 

водотоци IV ''ван класе'') са негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и 

квалитет живота. За ову категорију треба обезбедити таква решења и опредељења којима се 

спречава даља деградација и који умањују ефекти ограничавања развоја. Овде је потребно 

санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице 

загађења, у циљу стварања квалитетније животне средине. У ова подручја спадају: Рудник 

мрког угља „Јасеновац“ у Крепољину. 

Подручја угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем 

граничних вредности, субурбане зоне насеља најугроженијих подручја из I категорије, 

сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са прекомерним оптерећењем простора, подручја 

експлоатације минералних сировина, државни путеви I и II реда, железничке пруге, велике 

фарме, зоне интензивне пољопривреде, речна пристаништа, водотоци III класе) са мањим 

утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. За ова подручја треба спречити даљу 



 

79 

 

деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност 

животне средине као ограничавајућег фактора развоја. Потребно је одредити 

најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора са циљем очувања 

природних вредности и унапређења животне средине У ову групу спадају: Делови 

територија месних заједница, Општинска депонија на локалитету „Конџило“, дивље 

депоније у сеоским насељима, Река Млава (III класа воде).  

Подручја квалитетне животне средине (шумска подручја, туристичке зоне 

контролисаног развоја, пољопривредне воћарске и виноградарске зоне, подручја са 

природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци II 

класе) са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. 

За ова подручја треба обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи 

извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна предност у 

планирању развоја. Потребно је резервисати и чувати подручја од загађивања из 

стратешких разлога. Овде спадају: Пољопривредне површине, Шумске површине (47,9% 

територије општине Жагубица), Ловна подручја (68,286 ha), рибњаци Млава и Врело. 

Подручја веома квалитетне животне средине (подручја заштићених природних 

добара, мочварна подручја, подручја заштићена међународним конвенцијама, планински 

врхови и тешко приступачни терени, водотоци I класе) у којима доминирају позитивни 

утицаји на човека и живи свет. Треба обезбедити таква решења којима се задржава 

постојеће стање квалитета животне средине и штите природно вредни и очувани 

екосистеми. У ова подручја спадају: Подручја заштићених природних добара: споменик 

природе "Врело Млаве", споменик природе "Хомољска потајница", споменик природе 

"Крупајско врело", строги природни резерват "Бусовата", споменик природе "Клисура 

Осаничке реке" и споменик природе "Прераст Самар", извори термалне воде „Топлик“ и 

Бањица“, пећина Лопушња, Погана пећина, Велика и Мала Стогрина пећина, јама Ивков 

понор, римско утврђење Градац.  
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7. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ У 

ОПШТИНИ ЖАГУБИЦА 

 

Основни циљеви заштите животне средине и природе у општини Жагубица су:77  

- квалитетна животна средина: чист ваздух, довољне количине квалитетне воде за 

пиће, очувано пољопривредно земљиште, екосистеми и биолошка разноврсност, 

здравствено безбедна храна, уређена насеља и угодност боравка на радном месту и месту 

становања; 

- рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих (минералне 

и енергетске сировине, воде, земљиште); боље искоришћење сировина и енергије, смањење 

отпада и повећање степена рециклирања; безбедно депоновање комуналног отпада, 

санација еколошких "просторних" последица екслоатације сировина, а приоритет је дат 

изразито деградираним и девастираним подручјима, локалитетима и пејзажима, обнови 

екосистема, ревитализацији и рекултивацији подручја интензивне површинске 

експлоатације минералних и енергетских сировина, заштити нејвреднијих добара; 

- заустављање даље деградације природне средине (ваздух, воде, земљиште, 

вегетација и др.), најпре у критично загађеним урбаним, рударско                                                                          

– енерегетским и индустријским центрима, у еколошки највреднијим подручјима, а потом 

и на целој територији Републике; 

- заустављање ерозије у најугроженијим подручјима; 

- заштита, обнова и санација стања живог света; очување природних предела посебне 

вредности и значаја, угрожених и ретких биљних и животињсаких врста; очување 

равнотеже екосистема и обнова оних који су нарушени; одржавање биодиверзитета; 

 
77 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf 
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- заштита природних предела, амбијената и пејзажа око културно – историјских 

споменика, у оквиру комплексне заштите ових целина и природних пејзажа уопште; 

- заштита људским радом створених добара и градитељског наслеђа као специфичне 

културне средине живота људи; 

- развој еколошке етике и знања о последицама и узроцима загађивања животне 

средине, односно хуманизација односа према животној средини. Подручје општине 

припада зони заштите подручја изузетних природних вредности од посебног националног 

значаја. Најизраженија је деградација квалитета пољопривредног земљишта – најважнијег 

ресурса овог краја.  

Посебни циљеви заштите животне средине на подручју општине Жагубица, поред 

очувања, унапређења и заштите биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и посебних 

природних и културних вредности, јесу, у области заштите животне средине:78  

• апсолутни приоритет има заштита основних компоненти животне средине (вода, 

ваздух, земљиште) у њиховом изворном облику;  

• заштита водних ресурса, уз примену њиховог интегралног управљања (коришћење, 

заштита вода, заштита од вода); заштита најзначајнијих изворишта водоснабдевања 

(Белосавац, Врело Млаве, Крупајско врело) од потенцијалних фактора деградације; потпуна 

заштита подземних вода, нарочито у карстним теренима; очување квалитета површинских 

водотокова у складу са захтеваном класом (IIa класа за речни ток Млаве), а посебно од 

негативног утицаја испуштања непречишћених комуналних отпадних вода у природне 

реципијенте;  

• заштита и очување квалитета ваздуха, посебно у зонама интензивног саобраћаја, 

просторима на којима се врши експлоатација сировина, односно мањих привредних погона 

и локација нехигијенских сметлишта;  

• заштита земљишта, а нарочито пољопривредних земљишта виших бонитетних 

класа, од негативних последица природних (ерозија, поплаве, бујице) и антропогених 
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фактора (примена агрохемиката у пољопривреди, непланско ширење грађевинских 

подручја насеља, изградња инфраструктуре за потребе туризма на очуваном шумском 

земљишту, неконтролисана експлоатација минералних сировина, итд.);  

• управљање отпадом на еколошким основама, а у складу са циљевима који су 

дефинисани Стратегијом управљања отпадом у Републици Србији за период 2010-

2019.године и са Програмом приближавања ЕУ (санација и рекултивација постојећих 

сметлишта на подручју општине, односно питање решавање одлагања отпада у сеоским 

насељима)  

• уравнотежено коришћење простора са становишта животне средине и заштите 

природних вредности подручја;  

• обезбеђење примене принципа предострожности за све активности коју у планском 

периоду могу имати повећан степен еколошког ризика, применом система процене утицаја 

на животну средину пре доношења инвестиционих одлука о развоју саобраћајних коридора, 

индустријских објеката и туристичке инфраструктуре;  

• увођење система управљања животном средином на бази дефинисаних еколошких 

стандарда (ISO 14000) у свим будућим индустријским постројењима;  

• унапређење едукације локалног становништва о постојећим еколошким 

проблемима и њихово укључивање у акције за очување и унапређење животне средине; и 

• обезбеђење услова за примену и спровођење законских прописа из области заштите 

животне средине и законске регулативе која индиректно третира еколошку проблематику.  

• планско усмеравање просторног развоја, при чему предност дати "еколошки 

одрживим" технологијама применом еколошких критеријума и важећих прописа при 

лоцирању и отварању нових производних погона, објеката инфраструктуре, одлагалишта 

комуналних и индустријских отпадака, туристичких насеља и центара, итд.  

• успостављање контроле и праћења квалитета животне средине (воде ваздуха, тла, 

односно мониторинг животне средине) − у области заштите природе и природних добара:  
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• очување биолошке разноврсности подручја, тј. специјског, екосистемског и 

генетског диверзитета;  

• очување гео-наслеђа кроз заштиту геолошких, геоморфолошких, хидролошких, 

педолошких и дендролошки вредних и значајних места;  

• очување посебно вредних природних простора, са специфичним пејзажним 

карактеристикама (Хомољске планине, Бељаница);  

• ограничено и пажљиво коришћење ретких биљних и животињских врста;  

• очување и пажљиво коришћење локалитета са квалитетним шумским састојинама;  

• проглашавање нових заштићених природних подручја и успостављање режима 

заштите у складу са предлозима Завода за заштиту природе Србије, а након спроведених 

детаљних научних истраживања ових простора (клисура Тиснице, клисура Црне реке, 

Горњачка клисура, Рибарска клисура, клисура реке До, виши делови планине Бељанице);  

• успостављање IUCN критеријума за ефикасно управљање посебним природним 

вредностима;  

• адекватна презентација и укључивање природних вредности у програме 

туристичког развоја општине Жагубица. 

 

 

  



 

84 

 

ЗАКЉУЧАК 

Један од највећих проблема са којима се суочава данашње глобално друштво је брига 

за екологију и животну средину, јер је управо људска небрига и немарност довела у питање 

опстанак планете. Формирање еколошке културе није ни мало лак задатак, поготово када 

имамо у виду да је у друштвеном понашању деценијама превладавао принцип односа према 

природи који је имао утилитарни карактер. 

Животна средина је веома важна у животу човека. Заштитом свог окружења, човек 

води рачуна и о свом здрављу. Заштита животне средине треба да представља вид 

планирања који претходи развоју привредних и друштвених делатности, јер је много лакше 

спречити него санирати последице. Због тога велики значај има одрживи развој, који 

омогућава задовољење текућих потреба човечанства, уз минималну могућност угрожавања 

развоја будућих генерација. Подручје које је богато природним вредностима, где нетакнута 

природа представља главно обележје територије, јесте општина Жагубица. 

Приликом истраживања нисам успела да нађем уједначене податаке, за исте године 

из различитих области заштите животне средине општине Жагубица. Када је у питању 

загађење земљишта на подручју општине из рада се може закључити да је делимично 

загађено са више аспеката. Заступљен је велики број отпадних материја у земљишту, 

нрочито из пољопривреде, рударства, експлоатације камена, комуналног отпада и сл. 

Највећи проблем загађења од стране пољопривреде јесу отпадне воде, неадекватна примена 

минералних ђубрива и пестицида. Загађењу земљишта доприносе депоније јаловине и 

пепелишта, као и комуналне депоније. Процењена је дневна производња отпада по 

становнику у урбаним насељима (Жагубица) 0,65 kg/дан, а у сеоским насељима 0,5 kg/дан. 

Стање водних ресурса на територији општине Жагубица није задовољавајуће. Без 

обзира што је река Млава најмање загађења у свом горњем току у Жагубици, због 

непостојања канализације и великог броја депонија у непосредној близини тока, река је 

склона загађењу. Последице загађења реке нажалост јесте помор великог броја поточних 

пастрмки. Најближе мерне станице на Млави налази се у општини Петровац и у Великом 

селу. Према резултатима испитивања квалитета површинских вода реке Млаве за 2011. 

годину на профилу Велико Село, квалитет воде је одговарао III класи.  
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До података о квалитету ваздуха у општини није се могло доћи због удаљености од 

Бора, постојања рудника и високог степена ризика од загађења у Бору. Подаци са мерних 

места у близини нису релевантни за општину Жагубица. Међутим у Стратегији одрживог 

развоја општине Жагубица константовано је да у општини нема великих загађивача, и да се 

највећи степен загађења ваздуха јавља током грејне сезоне. Такође, нема података о мерењу 

нивоа буке на подручју општине, али је у Просторном плану општине Жагубица наглашено 

да подручје није угрожено повећаним нивоом буке. Заштита живог света је од великог 

значаја у општини, из разлога што је подручје богато биљним и животињским врстама. 

Разматрајући тренутно стање животне средине, евентуалне проблеме, као и 

перспективе заштите исте у општини Жагубица које су приказане у раду су задовољавајуће. 

Релативно је очуван квалитет воде, ваздуха и земљишта. Такво стање условило је да на 

територији општине у централни регистар заштићених природних добара буду заштићена 

шест споменика природе ("Врело Млаве", „Хомољска потајница", "Крупајско врело“, 

строги природни резерват "Бусовата", "Клисура Осаничке реке" и "Прераст Самар"). 

Генерално гледано, највећи степен атрактивности имају споменици природе „Врело Млаве“ 

и „Крупајско врело“. Из тог разлога општина Жагубица, оправдано носи епитет „скривени 

бисер Хомоља“. 

Нетакнути предели природе саме општине, уз адекватну Законску регулативу, 

активношћу организација за заштиту животне средине  и локалног становништва, морају 

бити усмерени на правце развоја општине у циљу спречавања загађења, очувања природе и 

развоја туризма. Неки од праваца развоја општине Жагубица могу бити кроз коришћење 

потенцијала биомасе, обзиром на велику покривеност територије шумом, различитих 

облика туризма: планински, туризам на води (летњи, излетнички, спортски, риболовни, 

научни, едукативни), културни и пре свега еколошки туризам.  

Еко туризам може да се развија на читавом простору с обзиром на постојеће 

потенцијале. Нарочито се мора водити рачуна о развоју рекреативно-едукативних програма 

којима се афирмишу природне и створене вредности подручја, презентација објеката и 

целина од културног и историјског значаја уз предузимање неопходних мера за уређивање 

њихове околине, одређивање могућих локација и садржаја информативних пунктова према 

специфичностима, развоја специфичних облика привремених и стационарних капацитета 
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(етно, сеоски туризам, еко кампови...), развој специфичних еколошких програма 

угоститељства и услуга, све у циљу популаризације еко туризма. 

Такође је неопходно очување квалитета вода (захтевана II-а подкласа за Млаву – 

може се користити или употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће, за купање и у 

прехрамбеној индустрији) пречишћавањем употребљених комуналних и индустријских 

вода, изградњом стандардних (санитарнохигијенских) септичких јама у селима, 

успостављањем зона санитарне заштите око изворишта водоснабдевања и режима 

коришћења простора унутар ових зона, организовање прикупљања и депониовања отпада 

(изван домашаја површинских и подземних вода) и савремен третман смећа. Потребно је 

обезбедити очување квалитета вода и стриктно поштовање режима заштите изворишта 

подземних и површинских вода у свим извориштима постојећег комуналног и сеоских 

водовода, очување локалних изворишта и повезивање свих парцијалних водовода насеља у 

јединствен систем. Поред тога, ради очувања водног биланса и заштите терена од ерозије 

основна мера заснива се на пошумљавању сливова водотока и бујичних токова, терена 

подложних ерозији и на већим нагибима. 

У раду је одрађена категоризација животне средине општине Жагубица, где је 

константовано да подручје општине има четири категорије: Подручја загађене и 

деградиране животне средине, Подручја угрожене животне средине, Подручја квалитетне 

животне средине и Подручја веома квалитетне животне средине. Анализирајући 

категоризацију, долази се до закључка да подручје општине Жагубица, највећим делом 

припада категорији Подручја веома квалитетне животне средине, пре свега због великог 

броја заштићених споменика природе. 

На основу досадашњих активности које су преузете у општини Жагубица неопходан 

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

осмишљеног коришћења природних ресурса, нарочито заштићених природних доабара, 

очување и унапређење природе, природних реткости и билошке разноврсности, очување 

животне средине и пејзажа. Једино на тај начин можемо заштитити онај мали део територије 

наше земље који је још увек нетакнут, где људска рука још увек није негативно деловала на 

природу. 
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