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Увод  
 

Природни ресурси представљају битан фактор развоја привреде у једној земљи. 

Некада се развој националне економије у потпуности заснивао на природним ресурсима. 

Са развојем производних снага све више је акценат стављан на друге врсте ресурса, као 

основу развоја. Данас се сматра да су природни ресурси најзначајнији за земље у развоју и 

неразвијене земље, али они и даље остају база, на којој се структурира привреда једне 

земље. 

Подручје Западне Србије, које ће бити предмет анализе са становишта богатства 

природних ресурса, састоји се од три управнаокруга, од којих је сваки понаособ 

специфичан у погледу размештаја основних ресурса. Општине овог подручја свој 

привредни развој темеље на ресурсима, којима располажу. Међутим, природно богатство 

овог краја, као што су шуме, воде, земљиште, све више бивају угрожени услед прекомерне 

експлоатације и неадекватне заштите. То представља велики проблем, јер се управо на 

овим ресурсима заснива развој поменутих општина. Све више се наглашава потреба 

заштите и контроле активности. Усвајају се и спроводе стратегије, у оквиру којих се дају 

основне смернице како рационално користити расположиве ресурсе. 

Управљати природним ресурсима значи користити их, али на рационалан начин и 

на одрживој основи. Даљи привредни развој општина Западне Србије зависиће од 

успешности спровођења усвојених стратегија о одрживом развоју и управљању 

природним ресурсима.  

Природни ресурси Западне Србије, на којима се темељи развој овог простора, су: 

шуме, воде, земљиште, флора и фауна, минералне сировине. Географски положај 

посматра се и валоризује као специфичан развојни ресурс. Он представља однос 

конкретних подручја према другим просторним целинама и одређује положај неког 

подручја као повољан или неповољан.  

 

1. Предмет истраживања 

 

Природни ресурси су један од битних фактора развоја привреде на територији неке 

државе. Њихова основна подела је на обновљиве и необновљиве. С обзиром да је у 
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савременим условима присутан велики притисак на животну средину, а самим тим и на 

природне ресурсе, то намеће нужност адекватне заштите и коришћења истих. Западна Србија, 

као географска регија, обилује природним ресурсима, који представљају основу њеног 

привредног развоја. Међутим, неки од ових ресурса спадају у групу необновљивих, те је 

неопходно плански приступити њиховој експлоатацији и коришћењу. Адекватно управљање 

природним ресурсима представља императив, с обзиром да су залихе појединих ресурса 

ограничене. Предмет истраживања овог рада јесу природни ресурси Западне Србије, њихово 

тренутно стање, размештај, начин коришћења. Природни ресурси приказани су по општинама 

три округа, а на нивоу административних округа приказано је њихово коришћење и основни 

проблеми, који се јављају на подручју заштите и рационалног коришћења. Посматрани окрузи 

јесу: Мачвански, Колубарски и Златиборски.  

 

2. Циљ рада 

Претходно је наглашена неопходност рационалног коришћења природних ресурса. Они 

представљају основу, базу сваког развоја. Плански приступ коришћењу је полазна основа за 

њихово одрживо коришћење, тј.коришћење, које ће бити такво, да не угрожава ресурсе и да 

обезбеди могућност такве експлоатације и у будућем периоду. Основа, на којој се данас 

заснива одрживо коришћење ресурса у нашој земљи, јесу усвојене стратегије. Циљ рада је 

приказати да ли се природни ресурси Западне Србије користе у складу са усвојеним 

стратегијама и другим документима, у оквиру усвојеног законодавног и других оквира. Треба 

приказати основне проблеме, са којима се сусрећу општине три округа и приказати тренутно 

стање и недостатке у управљању природним ресурсима. 

 

3. Методе 

 

У обради теме коришћене су следеће методе: статистичка метода, метода компарације, 

дескриптивна метода, метода индукције и дедукције.  
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1. Појам менаџмента и природних ресурса 
 

Менаџмент је појам, у којем се преплићу појмови управљања и руковођења. Ова два 

термина би ипак требало одвојено тумачити. Управљање, са једне стране, обухвата читав 

управљачки процес активности, као што су: планирање, координирање, извршавање, 

контролисање, док се руковођење дефинише као способност делотворног утицаја на 

мишљења, ставове и понашања сарадника у сврху испуњавања захтева предузећа. 

Општеприхваћена дефиниција менаџмента не постоји. 1  Највећи број дефиниција 

приказује менаџмент као сложен процес усмеравања групе људи у извршавању одређених 

послова и задатака, ради постизања унапред утврђених циљева. С обзиром на низ 

разноврсних дефиниција, под менаџментом треба подразумевати процес стварања и 

одржавања потребних услова, при којима појединци, делујући у организованим групама, 

остварују предвиђени циљ.2Менаџмент је функција, која је неопходна у свим пословним и 

другим организационим системима.  

Временом су се из теорије менаџмента издвојили неки принципи, као напор да се 

будућим менаџерима помогне у припреми за овај посао. Од тих принципа најважнији су: 

менаџмент се бави људским бићима, саставни је део културе, свако предузеће је 

институција која учи и подучава, предузеће мора да има конкретне и једноставне циљеве. 

Као основни задаци менаџмента истичу се: одредити специфичну сврху и мисију 

институције; учинити рад продуктивним, а запослене ефективним и ефикасним; 

оптимално управљати друштвеним утицајима и друштвеним одговорностима.3 Основне 

функције менаџмента су: планирање, организовање, запошљавање, контролисање и 

утицај. Кроз основне функције менаџмента управља се појединим пословним функцијама, 

пројектима, иновацијама, променама и организацијама у целини. 

Процес менаџмента обухвата активности, којима се врше одређене функције, како 

би се ефикасно обезбедили, распоредили и искористили расположиви ресурси да би се 

постигао неки циљ. 4  Менаџмент можемо поделити на стратешки и оперативни. Под 

                                                           
1 Стефановић, В., Ђекић, Т., Шаћировић, С., Менаџмент природних ресурса у пограничним општинама 

Источне и Југоисточне Србије, ПМФ – Ниш, 2013.г., стр.9 
2 Н.д., стр. 11 
3 Н.д., стр. 13 
4Стефановић, В., Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010.г., стр. 46 
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стратегијом подразумева се скуп правила, принципа и закона, који се користе у процесу 

предузимања дугорочних управљачких одлука у циљу развоја датог организационог 

система. Циљ у оквиру стратешког менаџмента је одабир одговарајуће стратегије и њене 

реализације. У оквиру оперативног менаџмента утврђују се оперативни циљеви, разрађује 

оперативна политика и бира оперативна тактика (избор и редослед поступања у правцу 

рационалног коришћења расположивих ресурса). 5 

 

1.1. Природни ресурси 

 
Реч „ресурс“ може се тумачити на неколико начина. Под тим термином могу се 

подразумевати различити извори природе или активности друштва, тј.извори географске 

и друштвене средине. Сама реч „ресурс“ потиче од латинске речи „resurgere“, што у 

преводу значи „избијати на површину. Знатно шире значење ове речи може се наћи у 

француском, немачком и руском језику: реч „resources“ у француском језику значи 

„извор“ и односи се на материју, енергију, информације итд. Постоје бројне дефиниције 

природних ресурса. Под њима се подразумевају: „тела и силе природе“ (Б. Ђерић), „сви 

инпути окружења, укључени у економску активност, односно привредни обрт“ (С. 

Миленковић). 6  Свеобухватну дефиницију дао је проф. Гојко Рикаловић, по коме 

природни услови обухватају целокупност елемената природе, са којима је човек 

непосредно повезан и који чини примарну претпоставку саме његове егзистенције. 

Природни ресурси представљају посебне видове природних услова, који су на датом 

стадијуму привредног развоја укључени у процес репродукције и непосредно се 

експлоатишу и прерађују у производњи. 

Природни ресурси су онај део природних услова, који се користи у процесу 

репродукције за стварање нових употребних квалитета. 7 Постоји неколико подела 

природних ресурса, у зависности од критеријума, који се користи. Ако се као критеријум 

узме степен њихове исцрпљивости, онда се природни ресурси деле на исцрпљиве и 

                                                           
5Н.д., стр. 42-46 
6 Стефановић, В., Ђекић, Т., Шаћировић, С., Менаџмент природних ресурса у пограничним општинама 

Источне и Југоисточне Србије, ПМФ – Ниш, 2013.г., стр. 35 
7 Н.д., стр. 35 
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неисцрпљиве.8 Код прве групе основна карактеристика је њихово трошење, тј.смањење 

током коришћења. Даља подела исцрпљивих природних ресурса је на обновљиве и 

необновљиве, у зависности од способности њиховог регенерисања након коришћења. 

Обновљиви природни ресурси су: земљиште, биљни и животињски свет и поједини 

минерални ресурси, а необновљиви: енергетски ресурси, металични и неметалични 

ресурси. Неисцрпљиви природни ресурси су: соларна енергија, ваздух,ветар, вода, 

унутрашња топлота Земље.  

Полазећи од могућности њихове експлоатације, природни ресурси се деле на:  

• потенцијалне, који ће бити коришћени у далекој будућности; 

• природне ресурсе, на које треба рачунати у блиској будућности и 

• природне ресурсе, који одмах могу бити коришћени.9 

 

Детаљнију и садржајнију поделу природних ресурса извршио је др Светислав 

Миленковић, сврставајући све ресурсе у 19 група: антрополошки, биолошки, 

надокнађујући, генетски, фавнистички, заменљиви, земљишно – аграрни, исцрпљиви, 

ресурси – конзументи, шумски, ресурси литосфере, минерално – рудни, ресурси који лече, 

минерално – нерудни, необнављајући, незаменљиви, неистрошени, теренско – земљишни, 

ресурси животне средине.10 

 

1.2. Менаџмент природних ресурса 
 

Управљање природним ресурсима се у савременим условима намеће као нужна 

активност. Ресурсима треба управљати и рационално их користити, тј.експлоатисати их, 

али на одрживој основи. Управљање би у овом контексту подразумевало скуп мера, 

метода и активности, којима би се ускладио привредни раст и развој са обимом 

расположивих ресурса. Управљање природним ресурсима обухвата три сегмента: 

стратегијско планирање, реализацију стратегијских поставки и контролу извршења 

стратегијских циљева. 11 Коришћење и заштита природних ресурса су предмет надзора 

                                                           
8 Н.д., стр. 37 
9 Н.д., стр. 38 
10 Н.д., стр. 39 -40 
11 Н.д., стр.  54 
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одговарајућих органа. Контролу активности коришћења и заштите обављају органи и 

организације на републичком нивоу, на нивоу Аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе. Контрола се остварује кроз примену одговарајућих стандарда, норматива, 

прописа, кроз систем дозвола, одобрења и сагласности. У оквиру ових активности од 

значаја је анализа утицаја на животну средину, која се спроводи пре реализације 

пројеката, како би се проценио утицај, који би предложена активност могла имати на 

окружење.  

 

1.3. Важност управљања природним ресурсима 
 

Питање од приоритетне важности за привредни развој је ниво исцрпљивости 

природних ресурса. Динамичан раст светске привреде био је заснован на веровању да су 

природни ресурси неисцрпни. То је довело до прекомерне и непланске експлоатације и 

данас се свет суочава са последицама. 

Током '70-их година прошлог века јављају се несташице сировина и енергије на 

светском тржишту, као и нагли раст њихових цена. Најважније активности су изналажење 

нових налазишта природних ресурса, рационално коришћење постојећих, могућности 

супституције. Одржавање динамичног привредног раста у условима све веће оскудице 

природних ресурса наметнуло је потребу изналажења неких алтернативних извора. Све 

више до изражаја долази рециклажа, прерада секундарних сировина, коришћење 

супститута. Посебну улогу у коришћењу и експлоатацији природних ресурса има држава, 

која се углавном јавља у улози власника ресурса. Држава одговарајућим законима, 

правним нормама и мерама економске политике одређује амбијент, у којем се одвија 

коришћење природних ресурса. 

Важност рационалног коришћења природних ресурса огледа се у следећем: 

прекомерна експлоатација одређеног ресурса може довести до динамичног смањења 

залиха, што са друге стране аутоматски доводи до повећања њихових цена. Раст цена 

неповољно се одражава на економију пословања. Последице су: појава инфлације, кризе у 

привредама појединих земаља, па и шире.  

Природни ресурси представљају битан фактор развоја, али на данашњем нивоу 

развијености производних снага не и одлучујући. Данас богатство неке земље природним 
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ресурсима није пресудно за развој националне економије. То доказују развијене земље, 

које су сиромашне природним ресурсима, а свој развој темеље на знању, умећу, високој 

технологији. Неразвијене земље и земље у развоју понекад нису у могућности да 

експлоатишу сопствене природне ресурсе због недостатка финансијских средстава. У 

овом случају се развијене земље све више јављају као инвеститори и профитери. 

Природни ресурси, и поред наведених чињеница, представљају основу за дефинисање 

стратегије развоја националне економије и опредељују привредну структуру сваке 

земље.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Н.д., стр. 45-50 
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2. Природни ресурси Западне Србије 
 

Природни ресурси Западне Србије обухватају географске одреднице, пољопривредно 

и шумско земљиште, минералне сировине, воде, потенцијал обновљивих извора енергије, 

као и различите категорије заштићених подручја. Географски положај је значајан развојни 

ресурс. Општине управних округа Западне Србије налазе се делимично у пограничном 

простору према БиХ и Црној Гори. Преко ове територије пролазе важне саобраћајнице, 

које повезују Војводину са Јадранским приморјем. Близина већих градских центара важна 

је са становишта развоја појединих привредних делатности (туризам, саобраћај). Рељеф 

утиче на просторни размештај активности, утиче на климу посматраних подручја, а својим 

атрактивним атрибутима представља и основу за развој туристичке делатности. 

Минералне сировине, клима, шумски и водни ресурси, као и земљиште, такође 

представљају важне развојне ресурсе.  

 

Територија Западне Србије обилује појединим природним ресурсима, док су 

поједини ресурси веома угрожени због неадекватне експлоатације. Због тога планирање 

коришћења природног богатства данас представља приоритет у процесу доношења 

просторних планова. Скоро свака од општина поменутих управних округа има усвојен 

Просторни план о количини, размештају и коришћењу природних ресурса на рационалној, 

одрживој основи. Управљање природним ресурсима све више прераста у нужност. То је 

основа будућег развоја. У просторним плановима дају се смернице, приоритети и начини 

за рационалније коришћење природних ресурса.  

 

2.1. Природно – географске одлике Западне Србије 
 

Територија Западне Србије обухвата Мачвански, Колубарски и Златиборски округ. 

У туристичком погледу обједињује ваљевско – подрињску и златиборску туристичку 

регију. Територија има неправилан, издужен облик и правац пружања север – југ, у 

западном делу Републике Србије. Простире се на површини од 11882 km2, што 

представља 13,45 % територије Србије. У њој живи 797227 становника (према попису из 

2011.године). на северу се граничи са Сремским округом, на североистоку са територијом 
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града Београда, на истоку са Шумадијским и Моравичким округом, а на југоистоку са 

Рашким округом. На југу и југозападу се граничи са Републиком Црном Гором, а на 

западу са Федерацијом БиХ.  

Повољност положаја омогућују бројне саобраћајнице, од којих посебно место, у 

географском и геостратешком смислу има долина реке Дрине, која повезује Централну и 

Источну Србију са БиХ, као и централни туристички правац, који повезује северне делове 

Србије са црногорским приморјем. Под географским положајем Западне Србије 

подразумева се њен просторни однос према природно – географским целинама, којима 

припада и према ближим и даљим предеоним целинама.  
Карта 1. Административна подела Западне Србије по окрузима и општинама

 
Извор: http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/okruzi.htm 

Територија Западне Србије представља тромеђу Србије, Црне Горе и Републике 

Српске. Овакав погранични положај има велики значај. На територији Западне Србије 

доминирају планине.13 Доминантна природна целина југоисточног дела Западне Србије је 

Пештерска висораван, просечне надморске висине 900 – 1200 m, окружена планинским 

масивима Јадовника, Златара, Озрена, Гиљеве и Голије.  
                                                           
13 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, ПМФ, Нови Сад, 

2013.г. 

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/okruzi.htm
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Рељеф северног дела Западне Србије представљен је равничарско – брежуљкастим 

подручјем Мачве и Посавине. Мачва је велика алувијална равница између река Дрине и 

Саве. Прво име за Мачву било је Мочва (мочвара), а данашње име је добила тек касније, 

када је претворена у равницу. У палеорељефу Панонског басена присутно је много 

плитких и дубоких депресија, које су испуњене неогеним и квартарним седиментима. На 

једној од таквих депресија лежи и Мачва, а у њеном најјужнијем делу налази се најдубљи 

део депресије. Неогени и квартарни седименти састављени су од шљунка, глина и пескова. 

Шабачка Посавина лежи на контакту дна и обода Панонског басена, од Мачве одвојена 

Мачванским одсеком, а од Поцерине развођем између река Думаче и Вишњеваче. 

Посавину одликује брежуљкаст рељеф, у коме преовлађују речно – денудационе површи, 

рашчлањене гредама. Планине Динарског система, које се простиру на територији Западне 

Србије, деле се у две групе: Рудне и Флишне планине (тзв. Подрињско – ваљевске 

планине) и Старовлашко – рашке планине. Прва група планина протеже се од Саве на 

северу до Ђетиње на југу и од Дрине на западу до Колубаре, Љига и Дичине на истоку. 

Флишне планине су Цер, Завојске планине и Влашић, а Рудне: Гучево, Борања, Јагодња, 

Соколске планине, Медведник, Јабланик, Повлен и Маљен. Старовлашко – рашке планине 

простиру се од Дрине на западу до Ибра и Косовске котлине на истоку и од Ђетиње и 

Западне Мораве на северу до границе са Црном Гором. То су планине: Звијезда, Тара, 

Златибор, Гиљева, Златар, Јавор и Голија. Према геолошком саставу углавном су то 

кречњачки масиви, а Златибор је изграђен од серпентина и представља највећи 

серпентински масив у Србији. За кречњачка подручја карактеристични су крашки облици 

рељефа, спелеолошке појаве у виду пећина и јама, које, саме по себи, могу бити 

валоризоване као туристичке атрактивности. Пештерска висораван са Сјеничком 

котлином заузима централни део Старог Влаха и са свих страна је окружена планинама. 

Читава површ је таласаста и геолошка грађа је представљена мезозојским и кенозојским 

седиментима и стенама. Највише су заступљени тријаски кречњаци, мање пешчар и 

конгломерат пермтријаске старости.14 

На климу подручја Западне Србије највећи утицај има рељеф, представљен 

планинама, које су рашчлањене долинама, нагнутим ка северу и истоку. Западна Србија 
                                                           

14  Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, ПМФ, Нови Сад, 
2013.г. 
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има претежно умерено – континенталну климу са континенталним флувијалним режимом. 

Лета су умерено топла, зиме умерено хладне, а прелазна годишња доба блага. Највећа 

количина падавина излучи се крајем пролећа и почетком лета, а најсувљи месец је 

фебруар. Умерено – континентална клима јавља се на планинама до 1000 метара н.в., а 

субалпска клима карактерише подручја изнад 1000 м. Овај предео изложен је утицају 

ваздушних струјања са запада, те је због тога богатији у погледу количине падавина у 

односу на остале делове Србије. Клима би била блажа, да подручје Западне Србије није 

одвојено системом Динарида од приморја. Међутим, маритимни утицаји се у одређеном 

степену осећају, захваљујући отворености речних долина. Средње вредности температуре 

ваздуха не показују велика колебања, осим Пештерске висоравни, која има специфичну 

климу. Овај крај с правом називају Балканским Сибиром, јер се овде температура током 

зимских месеци спушта и до -39˚С. Од ветрова присутни су североисточни, који дувају од 

октобра до маја, јужни и југоисточни, северозападни и источни.15 

 

2.2. Пољопривредно земљиште као природни ресурс 
 

Удео пољопривредних у укупним површинама се, по правилу, смањује упоредо са 

повећањем надморске висине, у корист повећавања степена шумовитости. Највећи 

пољопривредни потенцијал има општина Шабац, затим Уб, Ваљево, Лозница, а на већем 

делу општинских подручја преовлађују брдско – планински атари. Производно – 

економски потенцијал свих пољопривредних култура се смањује упоредо са повећањем 

надморске висине.  

Управљање овим ресурсом подразумева побољшање економских и технолошких 

услова пољопривредне производње, с ослонцем на следеће потенцијале: велике површине 

земљишта врхунске плодности на равничарским теренима, богата и недовољно 

искоришћена ресурсна основа за развој сточарства. Основна ограничења за очување 

површина и плодности пољопривредног земљишта су социоекономске природе: 

неповољна старосна структура породичних газдинстава, непостојање савремене опреме за 

наводњавање, квалитетну обраду земљишта, складиштење производа.  

 

                                                           
15  Н.д.,  
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2.3. Шуме и шумско земљиште 
 

Доминантна категорија шума у државном власништву су шуме високог порекла, док 

у шумама у приватној својини доминирају изданачке шуме. У односу на мешовитост, 

стање се може оценити као неповољно. Овим је значајно угрожена биоеколошка 

стабилност састојина. На Подрињско – колубарском шумском подручју у државним 

шумама је дефинисано 10 наменских целина, међу којима су доминантне шуме 

производне намене. 

У просторним плановима се наглашава потреба и значај заштите овог природног 

ресурса. Богатство се огледа у: биодиверзитету, исказаном присуством 45 врста дрвећа и 

доминантном заступљеношћу аутохтоних врста; у обраслости шумом и шумовитости 

подручја; релативно добром здравственом стању шума; у туристичкој валоризацији шума, 

које припадају категорији заштићених природних добара. Основна ограничења за 

коришћење овог природног ресурса огледају се у запуштености шумских путева, 

факторима ризика, попут тешких метала, шумских пожара; у недостатку кадрова у односу 

на принцип одрживог управљања шумом и укупним потенцијалима шума. 
Табела 1. Количина природних ресурса по окрузима 

 Колубарски округ Мачвански округ Златиборски округ 

Површина округа 

(km2) 
2474 km2 3268 km2 6141 km2 

Пољопривредно 

земљиште (ha) 
170,800 ha (69%) 219,400 ha (67%) 51% 

Шуме (ha) 250,800 ha (29%) 326,800 ha (30%) 607,600 ha (39,1%) 

 

Извор:http://www.joanneum.at/climate/Workshop%20Belgrad/CDM%20Presentations/Ministry

%20of%20agriculture_Aleksandar%20Vasiljevic.pdf  

2.4. Водни ресурси 
 

Главна карактеристика хидрографије подручја Западне Србије је велики проценат 

транзитних вода. Протоци су временски врло неравномерни, са честим сменама кризних 
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поплавних и маловодних периода, што захтева реализацију сложених интегралних 

система за уређење, коришћење и заштиту вода.  

Стање квалитета. Водотоци, који дренирају Ваљевске планине, налазе се у 

одличном и врло добром статусу (I и II класа), док су долинске реке, посебно оне које 

протичу кроз веће градске центре, у лошем стању. Повећане вредности суспендованих 

материја забележене су на свим контролним профилима. Река Сава је у III класи, Колубара 

у III-IV, Дрина II-III, Ђетиња IV класи, док у маловођу прелази у стање „ван класа“, због 

концентрисаних загађења у зони Ужица и Севојна. На појединим профилима ових река 

јављају се повишене вредности фенолног индекса, нитритног азота, амонијачног азота, 

гвожђа и цинка. У водама река Јадар и Љиг забележене су повећане вредности гвожђа и 

мангана. Подземне воде су, такође, у лошем стању. Основни узрок томе су недовршени и 

неадекватни канализациони системи насеља, али и отпадне воде индустрије. 

На територији Западне Србије налази се већи број водотока, чији би се потенцијал 

могао искористити. Овде се, пре свега, наглашава значајни водни потенцијал реке Дрине, 

за који је на средњем и доњем току реке предвиђено каскадно вишенаменско коришћење, 

у сарадњи са Републиком Српском. Ради се на завршетку формирања акумулације 

„Стуборовни“, која је кључни објекат за уређење водних режима у сливу Колубаре. 

Реализује се и каскадни систем „Доња Дрина“, који је од значаја за дневно регулисање 

протицаја, којим се оптимизира рад низводних система и наводњавања делова Мачве и 

Посавине. 

Ограничења за рационално управљање овим ресурсом су: већина водотока на овом 

подручју су бујичног карактера, што захтева сложене активности на уређењу, заштити од 

поплава и заштити квалитета вода; мале су могућнности за реализацију акумулација већег 

степена регулисања, а мале акумулације не могу да обаве прерасподелу вода у времену и 

простору и створе услове за повећање малих, а смањивање великих вода. Дрина је у 

доњем току морфолошки најнестабилнији водоток (стално померање према истоку) у 

нашој земљи, што захтева обимне и скупе регулационе радове на стабилизацији обала. 

Експлоатација песка и шљунка дуж обе њене обале представља један од главних 

узрочника све убрзаније дестабилизације корита. Церски ободни канал, који прихвата 

водотоке, који се сливају са Цера, ради са смањеним капацитетом због лошег одржавања. 
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Минералне и термоминералне воде на територији Западне Србије су честа појава. 

Значај овог природног ресурса препознат је од давнина, када су се увелико око извора 

термалних вода градила купатила у доба Римљана, а касније су их обнављали и користили 

Турци. Око ових извора никла су и прва насеља, карактеристичне физиономије. Неки од 

извора на поменутом простору користе се у лечилишне сврхе и валоризовани су, док неки 

још увек нису валоризовани и уређени за коришћење. Научним истраживањима је 

доказано да читава област Западне Србије, поготово у пограничном делу, обилује 

подземним водама одређеног степена минерализације. Највише је испитивано подручје 

Златибора на територији општине Чајетина, где је бушотинама утврђено постојање овог 

природног ресурса. Неке од афирмисаних бања, које су искористиле богатство овог 

ресурса за развој, јесу: Бања Бадања, подно падина Цера, са изворима сумпоровите воде, 

који се користе у лечилишне сврхе; Бања Ковиљача, у подножју Гучева, на обали Дрине, 

такође позната по изворима сумпоровите воде и лековитом блату; Бања Врујци, у 

подножју планина Маљен и Сувобор, позната по лековитим водама, богатим калијумом, 

магнезијумом и селеном; Прибојска бања у долини реке Лим, 5км од Прибоја. Минералне 

воде ових извора користе се за купање и пиће. У бањама постоје добро опремљени 

рехабилитациони центри за стационирано лечење, који пружају комплетан здравствени 

третман: хидротерапију, кинезитерапију, електротерапију, као и терапију пелоидом.16 

 

2.5. Минералне сировине 
 

Територија Западне Србије представља геолошки разнолик простор. Динамична 

геотектонска збивања у геолошкој прошлости створила су услове за различите 

металогенетске процесе.  

Металичне минералне сировине. Највећи значај имају лежишта антимона, олова, 

цинка и бакра, док су од мање важности појаве и лежишта гвожђа и живе. Лежишта 

антимона налазе се у зони, која се протеже северно и источно од борањског гранитоида и 

спадају међу најзначајније, не само код нас, него и у Европи. Центар производње је у 

реону Зајаче. Најзначајније лежиште олова и цинка је Велики Мајдан код Љубовије. 

Повећане концентрације бакра налазе се на подручју Ваљевских планина. Појаве бакра 

                                                           
16 Извор: srpskoblago.rs/category/banje-u-srbiji/banje-zapadne-srbije/
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регистроване су код Мачковог Камена у оквиру Борањског масива. У близини Љубовије 

утврђене су и живине минерализације. На подручју Мокре Горе налази се пространа зона 

са лежиштима гвожђа и никла, која није предвиђена за експлоатацију, због заштите 

природних ресурса. На појединим локалитетима планине Таре јављају се наслаге боксита. 

Код Мачката на Златибору такође су констатоване појаве боксита. 

Неметаличне минералне сировине. На Бобији код Љубовије налази се лежиште 

барита, а са њима и сулфидна олово – цинкова минерализација. Између Љубовије и Пецке 

такође су утврђене појаве барита. Формирање лежишта минерала литијума и бора могуће 

су у неогеним басенима Дрине и Саве. У периферним зонама Борањског гранитоида на 

неколико локалитета се појављују лежишта флуорита (Равнаја и Толисавац у околини 

Крупња). Разноврсни стенски комплекси на овом простору задовољавају критеријуме за 

њихово коришћење у грађевинарству (као технички и архитектонски камен). Глине 

различитих квалитета и намене експлоатишу се на више локалитета: Коцељева (Матића 

Брдо, Јовановића Брдо), Уб (Бој Брдо), Ваљево (Виногради). На подручју општине Уб 

традиционално се експлоатише кварцни песак у лежиштима Чучуге, Слатина и Авала. Из 

алувиона већих речних токова, као и из самих речних корита, на више места се 

експлоатишу шљунак и песак. Међу лежиштима грађевинског камена најбројнији су 

мајдани кречњака (околина Шапца, Уб, Коцељева, околина Ваљева). Један од највећих 

мајдана налази се у селу Ба. 

Од енергетских сировина значај имају лигнити у лежишту Штаваљ код Сјенице. 

Лежишта цементних лапораца налазе се у околини Косјерића, а кречњака код Пожеге 

(Јелен До), Ужица (Сурдук), Нове Вароши (Бистрица). 

Значај овог ресурса огледа се у постојању значајних ресурса металичних 

минералних сировина, са могућношћу проширивања производње, пре свега антимона. 

Обнављање производње у рудницима антимона, олова и цинка може да представља важан 

фактор развоја локалних заједница и округа; предност експлоатације техничког и 

архитектонског камена огледа се у повољном положају налазишта у односу на 

саобраћајнице; важне су резерве борних и литијских минерала у неогеним басенима, који 

су веома тражени на светском тржишту.  

Ограничења заштите и коришћења минералних ресурса су: скупо и компликовано 

обнављање производње у рудницима, јер по престанку рада није обављено конзервирање 
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рудничких просторија и механизације; отварање нових погона за експлоатацију 

минералних сировина захтева велика материјална улагања, а процедура за добијање 

потребних одобрења је дуга и компликована; одсуство одговарајуће контроле 

експлоатације ресурса, нарочито шљунка и песка. 
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3. Општине Мачванског округа 

 
           Мачвански округ простире се на површини од 3268 км2, обухватајући 27,5 % 

територије Западне Србије и налази се у њеном северном делу. Према последњем попису 

на територији округа живи 115347 становника. Општине Мачванског округа су: Шабац, 

Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија. Шабац је 

највеће градско насеље на територији округа и уједно представља његов административни 

центар.17 

Карта 2. Општине Мачванског управног округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/Мачвански управни_округ 

 

3.1. Општина Шабац 
 

Шабац је административни центар Мачванског округа и уједно највећи град. Мањи 

део територије града је и погранично подручје (граница са БиХ). Територија града 

обухвата делове следећих географских целина: део равничарске Мачве, брежуљкасте 

Поцерине и Посавине и планине Цер. Североисточним делом ове територије протиче река 

Сава, дужином око 38 km, која представља границу са АП Војводином. Западним делом 

територије протиче река Дрина, дужином од око 3,5 km. Најкраћа веза са БиХ остварује се 

                                                           
17 Ивановић, М., Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Србији, ПМФ, Нови Сад, 2013.г. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Мачвански%20управни_округ
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преко друмских мостова на Дрини, код Бадовинаца и Лознице, а са Војводином преко два 

моста код Шапца, као и друмског и пешачког моста код Сремске и Мачванске Митровице. 

Територију града Шапца чине сва насељена места, односно подручја катастарских 

општина, која улазе у састав ове јединице локалне самоуправе.  

Слика 1.Град Шабац, центар града 

 
Извор: http://www.androidvodic.com/turisticke-atrakcije-smestaj_sabac 

 

Град Шабац има 49 катастарских општина и 52 насеља, са укупно 122893 

становника.18 Укупна површина територије града износи 795,3 km2.  

 

3.1.1. Климатске карактеристике 

 

Територију града Шапца карактерише умерено – континентална клима. Опште 

климатске прилике модификују локални утицаји, пре свега морфолошке одлике 

(амфитеатрална отвореност према северу, мала висина). Са југа продиру утицаји влажније 

климе, планинског варијетета умерено – континенталне климе, а са севера, преко сремске 

равнице продиру утицаји сувље панонске континенталне климе. У Мачви преовлађује 

умерено – континентална клима, слична клими Војводине, док је на таласастом терену 

Посавине и Поцерине ова клима нешто влажнија због орографских утицаја. Средња 

годишња температура ваздуха је 11,3˚ С, при томе је најхладнији месец јануар са 

просечном температуром ваздуха од 0,3˚С, а најтоплији јул са просечном температуром од 
                                                           

18Извор:  Републички завод за статистику 

http://www.androidvodic.com/turisticke-atrakcije-smestaj_sabac
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21,7˚С. Падавине су углавном равномерно распоређене током године, са максимумом 

падавина крајем пролећа и почетком лета. Према агроклиматском рејонирању услова 

влажења за потребе пољопривреде Мачва спада у недовољно влажна подручја. У погледу 

просечних месечних вредности у Шапцу (1961. - 2007.), максимум падавина се јавља у 

јуну, са средњом месечном вредношћу 78,2 mm и јулу 64,2mm. Минимум падавина се 

јавља у фебруару (41,9 mm) и јануару (46,4 mm). 

 

3.1.2. Воде 

 

Површинске воде на територији Шапца сврстане су у три групе: река Сава са 

мањим притокама, систем канала за одводњавање и вештачки направљене акумулације. 

Најважнија река, која протиче поред Шапца, је Сава. За Шабац, посматрано у ширем 

смислу, најзначајнији сектор ове реке је од ушћа Дрине до Купинског кута. Воде реке 

Саве, према анализама које врши Завод за јавно здравље – Шабац, сврставају се у другу 

класу. Реке Добрава, Думача, Бела река, Битва и Јерез су мањи водотоци, који се на 

територији Шапца уливају у Саву. Систем канала за одводњавање подељен је у седам 

подсистема: Засавички, Стојишића Богаз, Каленића Ревеница, Дреновачки, Каловички, 

Доњемачвански и Средњемачвански. Поред ових подсистема значајан је и Церски ободни 

канал, који одводњава воде са планине Цер у реку Саву. Вештачки направљене 

акумулације у овом крају су познатије и као „шљункаре“, јер су настале због потреба 

експлоатације шљунка. То су: Табановачка, Мишарска, Богосавачка, Петловача и друге 

шљункаре. Подручје Мачве је, по питању количине и квалитета подземних вода, 

најбогатији регион у Србији, а и шире.19 

Термалне воде.Хидрогеотермални систем Мачве је откривен 1982. године на 

подручју села Дубља, где јеоткривена велика кондуктивна аномалија. Дебљина земљине 

коре је у Мачви најмања и износи 25-26 km. Дебљина самог карстификованог тријаско-

кречњачког резервоара није позната, а претпоставља се да је између 500 и 1000 m. 

Повлатни резервоар чине неогени седименти дебљине од 200 m (Дубље) до 620 m 

(Богатић). Температура на врху резервоара је од 35 – 78˚C, а према хидрогеотермометрима 

и моделима мешања очекивана максимална температура воде у резервоару треба да је око 

                                                           
19 Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010 – 2020.г., Шабац, 2009.г. 
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100˚C. Извршена истраживања нису детаљна, те није потпуно познато пространство 

резервоара, његова дебљина нити укупни геотермални потенцијал. На основу постојећих 

бушотинапроцењује се да се геотермални потенцијал креће у распону од минималних 150 

МW до максималних 750 МW, са просечном температуром од 75 ˚C (без реињектирања) 

Квалитет геотермалне воде приближно одговара квалитету воде за пиће, уз укупну 

минерализацију мању од 1 g/l, што, због ниске седиментације, даје могућност директног 

коришћења у грејним системима.20 

 

3.1.3. Земљиште 

 

Подручје општине Шабац, површине од 79666,56 ha, по природним 

карактеристикама се може поделити на: шире подручје града, подручје Мачве, подручје 

Поцерине и подручје Посавине.  
 

Табела 2.  Просторна величина и структура подручја. 

 
Извор: Стратегија одрживог развоја града Шапца 

 

Узајамним дејством природних фактора педогенетским процесима образовани су 

разноврсни типови и подтипови земљишта на простору Шапца. На њихов размештај од 

утицаја су били рељеф, геолошки састав подлоге и климатске прилике. Земљиште је 

површински слој литосфере настао у резултату веома сложеног деловања, на камениту 

подлогу: биосфере, климатских и рељефних услова као и производне делатности човека. 

Тако створено земљиште се од литосфере разликује плодношћу (способност снабдевања 

биљака водом и асимилативима). У Шапцу, доминантно место заузимају климатогена 

земљишта (75%), затим топогена (14,9%) и генетички неразвијена (10,2%). 

 
                                                           

20 Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010 – 2020.г., Шабац, 2009.г.  
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3.1.4. Биодиверзитет 

 

Највећи део територије општине Шабац је шумско – степског карактера. У 

прошлости су шуме покривале знатно већи проценат територије, али је данас тај проценат 

смањен под утицајем антропогене активности. Земљиште је у највећој мери претварано у 

пољопривредно. На рачун шумских и ливадских заједница ширила се биоценоза типа 

„културне степе“. Мочварна вегетација среће се у барама дуж токова Дрине и Саве. У 

последњем периоду мочваре се исушују, што директно угрожава мочварну флору и фауну. 

Како се не би и даље вршио дегативан утицај на поједине ретке врсте флоре и фауне на 

овим просторима, већа пажња је посвећена стављању под заштитом таквих простора. Тако 

су проглашени природни резервати: баре Засавица, Рибњача, Шабачки ритови, обрасле 

ритском вегетацијом и атрактивне због мртваја, рукаваца, канала. Велике површине 

ливада у Мачви су у последњих пар година претворене у оранице.  

Вегетација брежуљкастих ливада и пашњака, јавља се на вишим терасама, косама, 

на теренима где преовлађују смеђа земљишта и гајњаче. Површине брдских ливада и 

пашњака се повећавају, што је у вези с процесом деаграризације и депопулације брдских 

села. 

Лековито биље, шумски плодови и гљиве су такође заступљени већим бројем 

врста. Важније врсте лековитог биља су жалфија, камилица, кантарион, бели слез, 

хајдучка трава, метвица, мајчина душица, коприва, велебиље, итд. Од шумских плодова на 

Церу се јављају глог, дрен, јагода, малина, купина, шипурак, трњина, црвена зова, клека. 

На Церу расту и представнице вредних јестивих гљива. Разноликост Мачве, Шабачке 

Посавине и Поцерине у погледу природних еколошких услова (орографских, климатских 

и нарочито едафских) и напред наведени подаци о заступљености појединих 

флористичких елемената указују на велико богатство, сложеност и разноврсност 

аутохтоне, индигене вегетације (велики број фитоценоза шума, пашњака и ливада) са 

вертикалном и хоризонталном зоналношћу. Крчењем шума и мелиорацијом плавних 

терена заједница храста лужњака је у великој мери уништена и сведена на релативно мале 

површине. На њеном станишту развијене су сада пољопривредне културе, мочварне или 

влажне ливаде. Те културне промене захватиле су и брдско-планинско подручје Цера. 

Природна вегетација задржала се у већим комплексима још само на адама, у ритовима и 
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барама око Дрине и Саве, на утринама око села и путева, на брдским и теже приступачним 

теренима Цера као и у забранима. 

 

3.2. Општина Лозница 
3.2.1. Природно – географске одлике  

 

Општина Лозница налази се у Мачванском округу. Центар општине је град 

Лозница. То је погранични град, који на западу граничи са БиХ. Површина је 612 км2. 

Број становника је 86413.  

У рељефу града Лозница истичу се три маркантне целине: на северу Цер са 

Иверком, у средини басен Јадра са алувијалном равни Дрине и на југу планински венац 

Гучева. 

            Смештена између Цера и Иверка, на северу и североистоку, Влашића, на истоку, 

Гучева, Костајника и огранака Борање, на југу, а отворена према западу и северозападу, 

територија града Лозница топографијом подсећа на огроман амфитеатар - џиновску 

потковицу. Заклоњена је планинама и њиховим огранцима од хладних северних и 

источних ветрова. Лозница са околином представља својеврсну оазу жупног климата, по 

којем се приметно  разликује од  поднебља суседних предела. 

            Средња годишња температура ваздуха у Лозници је 11оС, стварно трајање сунчевог 

сјаја (ефективна инсолација) износи годишње просечно 2041 сат, у просеку се годишње 

излучи 800 - 1000 mm падавина, а жестина ветра је релативно мала 282 ‰. С обзиром на 

показатеље климат Лознице и њене околине може се окарактерисати као веома

 погодан. 

 

3.2.2. Воде 

            По водним ресурсима град Лозница је свакако међу првим у Србији. Њено водно 

богатство је значајно и разноврсно. Чине га површински водотоци - реке, подземне воде, 

обични и термо - минерални извори. Најзначајнији су: Дрина, Јадар, Лешница, Штира и 

Жеравија. 

Подземне воде и извори 

Територија града Лознице располаже великим резервама подземних вода. Воде су 
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доброг квалитета и најзначајнији су извор водоснабдевања становништва и индустрије 

Лознице и уопште насеља у граду. 

            Најснажнији извори на градском подручју везани су за раседне пукотине на којима 

воде из дубина и са пространим областима храњења избијају на површину. Међу њима 

најснажнији је извор код манастира Троноша, чија је максимална издашност 5,5 l/s. 

Каптиран је у чесму „Девет Југовића", са десет „лула" из којих избијају снажни млазеви 

кристално чисте хладне воде. Извор је прави драгуљ и својеврстан природни и културно – 

историјски споменик. 

Термални извори 
 
  Водно богатство и његову разноврсност на градском подручју употпуњују воде 

термоминералних извора. Појава ових извора везана је за бројне раседне линије, као и за 

некадашњу  слабо изражену вулканску активност. 

             Најзначајније су воде Бање Ковиљаче, које се јављају у виду више извора, а према 

садржају растворених хемијских елемената сврстане су у алкално - муријатичне, 

гвожђевите и сумпоровите. Најновија истраживања показују да је вода Бање Ковиљаче 

HCO3, ClNa, Ca, Mg типа, укупне минерализације 1,41 g/l, температуре око 30ºС и тврдоће 

(pH) 6,6. 

             Бања Бадања се налази на јужној падини Иверка, у атару села Доња Бадања у 

долини реке Цернице. У бањи постоје два извора: „Главни извор" сумпоровите воде и 

„Гвоздене воде". Температура воде је 15 - 18ºС, укупне минерализације 0,8 g/l, тврдоће 

7,0, са знатно повећаном радиоактивношћу.21 

 

3.2.3. Биљни и животињски свет 

     

           Код биљног света најзначајније су: бела врба, пепељаста врба, топола, црна јова, 

јасен, лужњак, храст, бели граб, црни граб, црни јасен, буква, багрем и др. Присутне су и 

заједнице зељастих биљака: траве, ливадске биљке (посебно лековито биље, као нпр. 

кантарион, кичица, хајдучица, мајчина душица и др.), бројне врсте јестивих гљива и 

пољопривредне културе. 

                                                           
21 Извор: www.loznica.rs 
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            Реке на подручју града Лозница спадају у чисте текуће воде. Нарочито су чисте 

воде потока и речица које се уливају у Лешницу и Јадар, а и Дрина је веома брза и чиста. 

Из тог разлога се ова територија може сматрати за очувану и у погледу богатства рибљим 

врстама. У овим рекама се лове: сом, младица, скобаљ, пастрмка, шаран, клен, мрена, 

липљан, штука, смуђ, зека, платика и др. 

            На територији града Лозница срећу се сисарске врсте својствене и другим теренима 

Србије у брдско планинском појасу. Значајне за лов су: зец, лисица, веверица, вук, срна, 

дивља свиња и др. На градској територији нема ендемичних врста. 

            Око Дрине и њених акумулација прелећу или се кратко задржава преко 50 врста 

птица. За лов су значајне: пољска јаребица, јаребица камењарка, препелица, дивља патка и 

фазан. 

 

3.2.4. Заштићена природна добра и простори 

 

На подручју општине Лозница постоји једно заштићено природно добро и четири 

заштићена простора културно – историјских вредности :   

• Стабло храста лужњака „Дебели грм“ у насељу Руњани, површине 6,15 ари, 

стављено под заштиту 2003.год;  

• Село Тршић – манастир Троноша, површине 1.368 hа, стављено под заштиту 

1965.г.  (рад на доношењу овог Акта о заштити је у току);  

•  Драгинац, површине 2,88 hа, стављено под заштиту 1977.г.;  

•  Текериш, површине 0,37 hа, стављено под заштиту 1977.г. и 

•  Градски парк у Бањи Ковиљачи.  

Сва заштићена добра, која су заштићена на основу Закона, имају статус трајне и 

обавезне намене и морају се штитити на основу наведеног правног акта.22 

3.2.5. Туризам 

Природа дела Подриња, коју чине извесни делови територије града Лозница, заједно 

са Јадром, историјски значајним крајем западне Србије, богата је и разноврсна. Томе 

                                                           
22 Филиповић, Д., Обрадовић, Д., Стање животне средине на територији општине Лозница – основ 

интегралне планске заштите, Гласник Српског географског друштва, 2007.г. 
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доприноси и географски интересантно окружење представљено Лешницом, Рађевином и 

Азбуковицом, које сличношћу и разликом повећавају привлачност овог дела наше земље. 

Равничарски, долински, брежуљкасти и нископланински рељеф општине Лозница, 

међусобно се спајају и прожимају на специфичан начин, чинећи простор препознатљивим 

и туристички интересантним. 

            Уз разноврсну природу, складних рељефних облика, плодно земљиште, природне и 

антропогене вредности, стимулативни и седативни климат, мање реке и потоке, истиче се 

и бурна историјска прошлост, препознатљива по људима и догађајима и њима посвећеним 

споменицима и манифестацијама, доприноси препознатљивости града Лозница на 

домаћем туристичком тржишту. Више од осталих туристичких вредности у граду 

Лозници истичу се: река Дрина, бање Ковиљача и Бадања, планине Гучево и Цер, етно – 

комплекс Тршић, остаци старих градова и утврђења: Видојевица, Косанин град, Тројанов 

град, музеји и музејске поставке у Тршићу (Вукова спомен – кућа са окућницом, 

Доситејев музеј), у Текеришу (историјска поставка Церске битке), културно – туристичке 

манифестације: Вуков сабор, Цвијићеви дани, обележавање Церске и Гучевске битке, 

споменици знаменитих личности: Вук Караџић, Јован Цвијић, Степа Степановић. 

 

3.3. Општина Богатић 
3.3.1. Географски положај 

Општина Богатић налази се на крајњем северозападу у централној Србији и 

припада Мачванском округу. По подацима из 2004. општина заузима површину од 384 

km² (од чега на пољопривредну површину отпада 30651 ha, а на шумску 2.948 ha). Центар 

општине је насеље Богатић. Општина Богатић се састоји од 14 насеља. По подацима из 

2002. године у општини је живело 32990 становника.23 

3.3.2. Природни ресурси  

Општина представља јединствену целину са мачванском равницом. Простире се 

између Дрине и Саве, у северозападном делу равнице. Ерозивним дејством матице, један 

                                                           
23 Извор: Републички завод за статистику 
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део земљишта у алувијалној равни Дрине пренет је на леву обалу. Захваљујући плодном 

земљишту и благом поднебљу, развијена је пољопривредна производња. Од укупне 

површине земљишта, која износи 38397 hа, пољопривредно земљиште заузима 30724 hа. 

Највише се гаје пшеница, кукуруз, индустријско и крмно биље. Подједанко су заступљени 

сточарство и повртарство.  

Део корита и приобални део Дрине данас је једно од најбогатијих налазишта веома 

квалитетног шљунка и песка. Експлоатацију шљунка и песка обавља више предузећа. Од 

експлоатације овог природног богатства општина Богатић углавном има штету. Због 

непланске експлоатације река мења свој ток, угрожавајући плодне оранице на десној 

обали. Због недостатка средстава није завршена изградња обалоутврде, због чега су у 

време високог водостаја угрожена насеља и њиве. 

На подручју општине почетком деведесетих година прошлог века откривене су 

неисцрпне резерве геотермалне воде. На дубини од 450 метара пронађена је вода 

температуре 75˚C, која се још увек не користи, упркос могућностима широке примене. 

3.3.3. Туризам 

За развој туризма на овом простору највећи значај има одржавање културних 

манифестација, као што су „Изажањац“, посвећен завршетку жетве и „Хајдучке вечери". 

Етно – парк у селу Совљак располаже са више објеката народног градитељства, значајном 

збирком старих предмета и разног етнографског материјала, те сталном галеријском 

поставком дела мачванских сликара. Од 1998.године организује се и сликарска колонија 

„Совљак“.24 

3.4. Општина Крупањ 

Општина Крупањ припада Мачванском управном округу и уједно је средиште 

Рађевине, перипанонске регије јужног обода Панонског басена. Због географског положаја 

микроклима Крупња има обележја жупне климе. Крупањ се налази на десној обали реке 

Дрине, окружен огранцима планина Борање, Јагодње и Соколске планине. Лежи на 280 

                                                           
24 Извор: www.bogatic.rs, Званична презентација општине Богатић 

http://www.bogatic.rs/
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метара надморске висине. Кроз град протичу реке Богоштица, Чађавица и Кржава, чијим 

спајањем настаје река Ликодра. Планине штите ово подручје од регионалних ваздушних 

струјања, те су ваздушне струје претежно локалног карактера.  

3.4.1. Природни ресурси  

Пољопривредни, шумски и минерални ресурси. Њиве (38 %) и шумско земљиште 

(37,77%) доминирају на територији општине Крупањ. Остало земљиште заступљено је у 

много мањем проценту (пашњаци са 9,84 %, воћњаци са 6,95 %, ливаде са 3,37 %).  Од 

укупне површине територије општине (342 km2) у приватном власништву налази се 288,27 

км2 или 84,29 % земљишта. Највећи део пољопривредног  (преко 95%) и 70,73 % шумског 

земљишта су приватна својина. Изузетну повољну власничку ситуацију над земљиштем, 

ограничава уситњеност парцела и њихов облик. Шуме су на територији општине Крупањ 

углавном мешовите (буква, храст и јела), а чисто четинарске се јављају само у највишим 

деловима планина. Пошто је Рађевина перипанонска регија јужног обода Панонског 

басена, њено поднебље је умерено - континентално и  садржи одлике жупског, али и 

субпланинског климата.25 

Пољопривреда у општини Крупањ: Општина Крупањ располаже са 16.565 hа 

обрадивог пољопривредног земљишта што чини 48% од укупне земљишне површине, од 

чега њиве и воћњаци чине 15.433 hа,  односно 77% пољопривредних површина.  

Пољопривредници Рађевине традиционално се баве највише воћарством, 

ратарством и сточарством. На нижим теренима успешно се гаје скоро све врсте ратарских 

култура, док су шљиве, малине и кромпир одлика виших терена на којима се постиже 

завидан доходак по јединици површине, чиме се остварује највећи део тржних вишкова. 

Сточарствo је одлика индивидуалних пољопривредних газдинстава и акценат је дат на 

говедарство, овчарство и свињарство кроз производњу свежег меса и млека. Имајући у 

виду да ливаде и пашњаци чине 23% укупног пољопривредног земљишта , адекватним 

избором одговарајућих травних смеша постизани су солидни приноси. 

Минералне сировине: Општина Крупањ релативно је богата корисним минералним 

сировинама. Крупањ карактерише и дуга традиција везана за производњу руде и топљење 

                                                           
25www.krupanj.org.rs 
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метала (1873. почела је да ради топионица олова и цинка, а проналаском антимона 1880. 

отворен је рудник Столице).  Од металичних минералних сировина најзначајније су 

антимон, гвоздена руда и олово, а неметаличне сировине на територији општине су 

флуорит и угаљ.26 

3.4.2. Туристички потенцијали општине Крупањ 

Од значаја за развој туризма јесте стављање појединих подручја под посебан режим 

заштите. На територији општине издвајају се природни резерват „Данилова коса“, 

споменици природе: Ковачевића пећина, стабла липе. Од непокретних културних добара 

истичу се: Спомен – костурница на Мачковом камену, Меморијални комплекс у Белој 

Цркви, црква Вазнесења у Крупњу, објекти сеоске архитектуре из XVIII и XIX века. У 

Рађевини постоји велики број археолошких налазишта из различитих периода. Од 

туристичких локалитета атрактивни су: Рађев камен – место, познато по великом белом 

обелиску, посвећеном војводи Рађу, средњовековном витезу, по коме је читава ова област 

добила име; излетиште Змајевац са атрактивним водопадима истоимене реке; Рожањ – 

највиши врх Рађевине; ловиште „Јагодња“ и др. 

Планина Борања, иако недовољно ,,искоришћена“ , можда је најинтересантнији 

потенцијал општине Крупањ. Изузетно је богата шумама, шумским плодовима 

(најквалитетније печурке), дивљачима, разноврсним биљним заједницама, извориштима и 

минералима (посебно камен гранит). На планини постоји  планинарски дом и више 

ловачких објеката. 

 

3.5. Општина Љубовија 

Подручје општине Љубовија се налази у крајњем западном делу Србије. Територија 

Oпштине је у саставу крупније регионалне административне јединице, Мачванског округа 

коме гравитира у економском, привредном и културном погледу. Према првим 

резултатима пописа из 2011. године Општина има 14.424 становника са 27 насеља 

просечне величине око 535 становника и захвата површину од 356 km2. Град Љубовија је 

центар општине са око 3.946 становника. Густина насељености општине је око 40,5 
                                                           
26www.krupanj.org.rs 
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становника по km2.  

Област је претежно брдско-планинска, док се мањи делови равничарских и брежуљкастих 

терена налазе у алувијону реке Дрине.Општина Љубовија са двадесет седам насеља, 

спада у ред економски неразвијених подручја. С обзиром на орјентисаност становништва 

на пољопривредну производњу, у укупном дохотку пољопривреда заједно са шумарством, 

ловом и водопривредом учествује са 50,85%, прерађивачка индустрија 23,23%, трговина 

3,48%, грађевинарство 2,98% и остале делатности са 19,46%. 

Западну границу територије општине Љубовије представља река Дрина (граница Србије), 

са источне стране налазе се општине Ваљево и Осечина, на северу се налазе општине 

Крупањ и Мали Зворник, док на југу овог подручја, границу представља општина Бајина 

Башта. По површини територије, броју становника и насеља, општина Љубовија се 

сврстава у мање општине у Србији. Обухвата 0,64% територије, у њој живи 0,32%

 становништва. Општина Љубовија има солидан положај када је у питању 

саобраћај који се првенствено ослања на најпогоднији правац, а то је комуникација 

долином реке Дрине (север-југ), којим се ово подручје укључује у друмске и друге 

комуникационе системе. 

3.5.1. Хидрографија 

Овај део Србије је врло богат водама, врелима, потоцима, речицама. Реке су у 

кањонима са водопадима, стенама и одају утисак дивљине. Иако нема већих водених 

токова сем Дрине,  мрежа  водених токова је густа. 

Најзначајнији водотоци су реке Дрина и Љубовиђа. Атрактиван морфолошки израз 

пружају ове две планинске реке, које су својим токовима дубоко усечене у масивне стене, 

што овим деловима даје одлике клисуре, а понекад и кањонски карактер (долина реке 

Трешњице) изнад којих се издижу на неким деловима чак вертикалне долинске стране.  

Осим ове две реке, на подручју Општине постоје сливови следећих водотокова: 

Трешњица, Буковичка река, Грабовички поток, Грачаничка река, Узовничка река, 

Селаначка река и Лукавица. Поред тих водотока на подручју општине Љубовија постоји 

већи број мањих потока. Укупно на подручју слива реке Љубовиђе је регистровано 176 

бујичних водотокова. 
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3.5.2. Природни ресурси 

Пољопривредне површине у Општини Љубовија заузимају 57,5% укупне њене 

површине. Пољопривредне површине ове општине се налазе углавном у поседу 

индивидуалногсектора. Производна оријентација у примарној производњи се карактерише 

сточарско-воћарско-ратарским смером  производње. Расположиве пољопривредне 

ораничне површине се дужи низ година, а и сада нерационално користе. 

Пољопривредна производња на подручју општине поред индустрије и рударства чини 

највећи извор стварног друштвеног производа (око 30%). 

Укупна шумска површина у општини Љубовија износи око 12.200 ha. У поседу 

индивидуалних власника се налази око 83% шумарских површина Општине.  

Шуме су готово у целини лишћарске. На четинаре отпада око 5%. У укупном шумарском 

фонду најзаступљеније су букове  и храстове шуме.Због наведених параметара шуме 

на овом подручју, сем општекорисних функција, имају одговарајући привредни и 

економски значај за ову Општину, али могућности општине, када су у питању шумски 

потенцијал  и нове технологије, нису довољно искоришћене. 

3.5.3. Туризам 

  Љубитељи рафтинга, лова, риболова, планинарења, бициклизма, параглајдинга и 

пешачења могу уживати у бројним могућностима које пружају природне лепоте 

Азбуковице.  

Дрина, највећи природни капацитет који протиче кроз Азбуковицу у дужини од 38 km, 

пружа велике могућности за развој спортско-рекреативног туризма. Постоје редовно 

организоване рафтинг регате и остала сплаварења, а најзначајнија је Дринска регата 

(Рогачица-Горња Трешница-Етно село Врхпоље-Љубовија), са скоро 2000 пловила која 

учествују у спусту и близу 20000учесника манифестације.Зaштићeнa прирoднa дoбрa, кojих 

нa тeритoриjи oпштинe Љубoвиja имa нeкoликo, прeдстaвљajу пoсeбну туристичку 

одредницу oвoг крaja и специфичну и значајну компаративну предност (кањон рeкe 

Трeшњицe, пoдручje Тoрничкe Бoбиje, Мeмoриjaлни спoмeник Мaчкoв кaмeн).  

За љубитеље лова, ту је ловиште "Буковица" које се простире на 35 624ха. Најзаступљенија 

је срнећа дивљач, дивља свиња, зец, фазан, јаребица пољска и јаребица камењарка. 
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Пролазне дивљачи које се појављују у овом ловишту су медвед, вук и шакал. Удружење 

ловаца Милета Полић - Бата, које је и власник ловишта, у свом власништву има и Ловачки 

дом и стрелиште глинених голубова. За љубитеље риболова, ту је Дрина која има богату 

ихтиофауну: штуке, мрена, младице, сом, скобаљ,бодорка и носара.  

У мањим рекама, као што су Љубовиђа, Оровичка река, Постењска, Грачаничка и 

Узовничка, најзаступљеније су кркуша и поточна пастрмка. 

Параглајдери могу уживати у спустовима са многобројних планинских врхова овог краја. 

Планинарима се пружа могућност да маркираним планинским стазама упознају дивне 

пределе Азбуковице. Недалеко од Љубовије се налази планина Бобија, коју због 

многобројних извора хладне и питке воде, препоручујемо је планинарима и свима који 

желе да побегну од урбаног живота. Љубитељи бициклизма такође могу уживати у вожњи 

по занимљивим и неприступачним теренима. 27Од манифестација, које се одржавају на 

овом простору, највећи значај имају регате: Дринска, Новогодишња, Осмомартовска, 

Бициклијада и Гастро фест.  

3.6. Општина Мали Зворник 

Општина Мали Зворник се налази у западном делу Републике Србије, у Средњем 

Подрињу. Западну границу Општине (и државну границу) чини река Дрина, са 

североистока се граничи са општином Лозница, са источне стране са општином Крупањ, а 

са југоистока са општином Љубовија. На западној граници је међудржавни гранични 

прелаз са Републиком Српском, који се налази у самом месту Мали Зворник, а на 

супротној обали реке Дрине је место Зворник. Површина Општине је 184 км², најмања је у 

Мачванском округу (којем административно припада) и једна од најмањих у Србији. 

Укупан број становника по попису из 2002. године је 14.076, а укупан број домаћинстава 

4.684. Просечна величина насеља је 15,3 km². На километар квадратни долази 76,5 

становника, што је знатно испод просека за Републику Србију. На подручју Општине има 

10 катастарских општина, 11 регистрованих месних заједница и 4 месне канцеларије. 

Према надморској висини насеља су размештена у два подручја: брежуљкасто, са 

нижим брдима, долинама и котлинама, чија је надморска висина 200-350 метара, где се 

                                                           
27www.ljubovija.rs, Званична интернет презентација општине Љубовија 

http://www.ljubovija.rs/
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налазе насеља Брасина и Доња Борина; брдско, са вишим долинама и котлинама 

надморске висине 350-600 метара где се сврставају сва остала насеља на подручју 

Општине. Највиша кота општине је Црни врх са 856 метара надморске висине 

Цела општина Мали Зворник се налази на 150 до 856 метара надморске висине. 

Клима је умерено континентална. Општина је са западне стране омеђена реком Дрином, а 

са осталих страна планинским венцима. Са севера се налази планина Гучево. Гучевска 

греда, дуж Борање до планине Јагодње је источна граница општине. Побрђа подринских 

планина - Гај, Подгај, Крушковица и Вишњица, чине југоисточну границу општине. Уз 

Дрину постоји уски појас плодног земљишта.28 

Природни рељеф Општине, који је иначе веома разуђен, значајно је модификован 

антропогеним утицајем - изградњом бране на Дрини, односно стварањем вештачког 

(Зворничког) језера, које захвата око 7% општинске територије. Ова нова целина у рељефу 

иницирала је и неке нове морфолошке процесе, па и извесну модификацију климе овог 

подручја. 

Општина Мали Зворник има повољан географски положај. Пружа се дуж 

магистралне саобраћајнице Београд - Бајина Башта, која представља главни 

комуникацијски правац Западне Србије.Преко Ужица ова саобраћајница је повезана са 

Јадранском магистралом. Овим магистралним путем Општина је повезана са свим већим 

градским центрима у Републици: Лозницом која је удаљена 26 km, Љубовијом удаљеном 

43 km, док је од Шапца који је административни центар а уједно и највеће место у 

Мачванском округу, удаљена 81 km. Удаљеност Малог Зворника од Београда је 170 

километара.Преко Новог моста и граничног прелаза са Републиком Српском, Мали 

Зворник је повезан са магистралом Зворник – Тузла – Сарајево, као и саобраћајним 

правцем Бијељина – Лозница - Бајина Башта – Ужице. Повезаност са овако значајним 

магистралама представља велику предност за развој ове, иначе, једне од најмањих и 

најнеразвијенијих општина у Републици Србији. Железничка пруга од Шапца се једним 

краком завршава у самом месту Мали Зворник, док се други крак пруге одваја и прелази у 

Републику Српску. Ово представља значајну предност, поготово код робног транспорта. 

                                                           
28www.malizvornik.rs, Званична презентација општине Мали Зворник 

http://www.malizvornik.rs/
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Од 2004. године из Малог Зворника се врши искључиво робни транспорт, и то углавном 

транспорт камена. 

3.6.1. Природни ресурси 

Према подацима катастра, укупна површина општине Мали Зворник је 18.400 ha. 

Шумско земљиште захвата око 9.320 ha или 50,7 %, што надмашује регионални просек 

(око 25%). Неплодно земљиште чини 1.313 ha или 7,1% укупне површине. На 

пољопривредно земљиште отпада око 7.767 ha територије или 42,2%. Готово све 

пољопривредне површине су у приватној својини индивидуалних пољопривредних 

газдинстава (7.483 ha). У структури коришћења пољопривредног земљишта доминирају 

оранице, затим следе пашњаци, ливаде и воћњаци. На целокупној територији Општине 

има укупно 30.471 парцела земљишта, просечне величина 0,6 ha. Овај податак говори о 

уситњености поседа и ограничењима за примену савремене мехaнизације и других 

агротехничких мера. Поред земљишта и других обновљивих природних ресурса, на 

територији општине Мали Зворник се налазе и вредна рудна богатства. Налазишта 

висококвалитетног мермера и гранита експлоатишу приватна предузећа. С обзиром на 

високи квалитет сировине и асортиман производа, тенденција у пословању ових предузећа 

јесте не смо снабдевање домаћег тржишта, већ и пласман на инострана тржишта. 

Међу највредније природне потенцијале општине Мали Зворник спада богатство у 

води, које је засновано на развијеној хидрографској мрежи. То се потврђује податком да 

на квадратни километар површине ове општине, долази 1,1 километар воденог тока (184 

km2 површина и 205 km дужина водених токова). Окосницу чини река Дрина, која протиче 

целом дужином територије ове општине (33 километра) и чини границу Републике Србије 

према БиХ, односно Републици Српској. Поред текућих вода и воде у Зворничком језеру, 

ово подручје је богато и подземним водама, које су доброг квалитета и које треба чувати 

од загађења, за коришћење у будућности. На територији Општине, у атару насеља Радаљ, 

откривено је неколико изворишта лековите воде, што је и условило настајање лечилишта 

„Радаљска бања“.  
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3.6.2. Туризам  

 

Учешће туризма и угоститељства је несразмерно у укупној активности на овом 

простору, у односу на постојеће потенцијале. Туристичка активност могла би се развијати 

у смеру ревитализације Радаљске бање, активности на развоју сеоског туризма, изградњи 

неопходних инфраструктруних садржаја, који ће бити од помоћи у обогаћивању 

туристичке понуде овог краја. Реалну основу за развој имају бањски, риболовни, ловни, 

сеоски, излетнички туризам. 

 

3.7. Општина Владимирци 
 

Владимирци је једна од 8 општина Мачванског округа, која се налази у плодном и 

питомом делу северозападне Србије, уз десну обалу реке Саве, удаљена од града Шапца 

18 km, Ваљева 43, Обреновца 45 km и Београда 74 km. Територија општине Владимирци 

која обухвата површину од 338km2, омеђена је са североистока реком Савом у дужини од 

28 km, са истока општином Обреновац, јужно се граничи са територијом општина 

Коцељева и Уб, а на западу са подручјем општине Шабац.  

Јужни део општине додирује огранке Влашића. Административно седиште 

општине је варошица Владимирци са 1879 становника, према попису становништва из 

2002. године. У општини постоји укупно 29 насељених места која су организована у 31 

месној заједници. Указом Александра Карађорђевића 11.12.1924 године средиште 

општине Владимирци је проглашено варошицом.  

 

3.7.1. Климатске карактеристике 

 

Географски положај подручја општине Владимирци условљава 

умереноконтинтално подручје, са извесним специфичностима, које се манифестују као 

елементи субхумидне и микротермалне климе. Лета су умерено топла, а зиме умерено 

хладне, најтоплији је јули месец , а најхладнији јануар месец. Касни пролећни мразеви 

(мајски) и рани јесењи мразеви (октобар), наносе велику штету пољопривредној 

производњи, нарочито повртарској. Годишња просечна вредност падавина је 662 mm, 
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највећа месечна вредност утврђена је у јулу 69 mm а најмања месечна вредност у 

фебруару 39 mm. Просечна годишња учесталост снежних дана износи 22.1 дан у години, 

односно 17,4% од укупног броја падавинских дана. Падавине су неравномерно 

распоређене у току године. 

 

3.7.2. Рељеф  

 

Рељеф територије општине Владимирци је благо заталасан, са просечном 

надморском висином од око 200 m. На простору општине Владимирци утврђено је шест 

типова земљишта и то: гајњача, гајњача у лесивирању, алувијум, мочварно глејно, 

ливадско земљиште и псеудоглеј. Преко 75% обрадивог земљишта је псеудоглеј, а мале 

површине, поред водотока, су алувијалне, на додиру алувијума са псеудоглејом су 

гајњаче. Псеудоглејна земљишта су по хемијским особинама бескарбонатна, реакција им 

је кисела, адсорптивни комплекс је малог капацитета и ниског степена засићености 

базама. Садржај хумуса је око 2%. Обезбеђеност лако пропустљивим фосфором је ниска, а 

обезбеђеност тла лако приступачним калцијумом је добра. Алувијално земљиште 

(флувисол) просторно обухвата највише околину насеља Лојанице и има добру 

пољопривредну вредност.  

 

3.7.3. Природни ресурси  

 

На основу расположивих података о земљишту, клими, рељефу, геолошкој 

подлози, као и досадашњем коришћењу земљишта, простор општине Владимирци 

разврстан је у седам бонитетних класа. Највећим делом земљиште је сврстано у IV и V 

бонитетну класу. Особине земљишта IV и V класе су да имају диференциран профил и 

склоност превлажавању, тежак механички састав, киселу реакцију и мали садржај биљних 

асимилатива. Оваква педолошка структура земљишта даје могућност за развој воћарства, 

узгој крмног биља па самим тиме и развој сточарства. Већина пољопривредних 

газдинстава се бави сточарском производњом и то говедарством, свињарством и 

овчарством кроз производњу свежег меса и млека. Имајући у виду да се од укупних 

ораничних површина на подручју општине под природним ливадама, пашњацима и 
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крмним биљем налази више од 60 % обрадивог земљишта, намеће се јасан закључак да 

развој сточарства има добру перспективу на подручју општине. Воћарска производња на 

подручју општине доста је заступљена, посебно за узгој јагодичастог воћа и шљива (на 

подручју општине тренутно има око 360000 стабала шљиве Пожегаче са укупном 

годишњом производњом од око 15000 тона). Имајући у виду повољне агроклиматске 

прилике и састав земљишта, све културе у воћарској производњи углавном се не третирају 

заштитним средствима, па се могу сматрати органски здравом храном. Неравномеран 

распоред атмосферских падавина у току године представља велики проблем за 

пољопривредну производњу. Овај проблем је највише тежак због тога што око 75% 

ораница чини псеудоглеј, земљиште које нема могућност да у кишним месецима године 

акумулира вишак воденог талога, па тај вишак неповратно отиче бујицама и потоцима. 

Просечно, подручје Општине, сваке треће године има повољан распоред и довољну 

количину падавина. Овај проблем је решив применом одређених агротехничких решења, 

чак што више Општина има и одређених погодности, јер се својим североисточним 

рубним делом наслања на реку Саву, што представља велики неискоришћени хидролошки 

потенцијал који би великом делу Општине омогућио наводњавање већих површина 

обрадовог пољопривредног земљишта.29 

 

3.8. Општина Коцељева 
 

Општина Коцељева налази се у плодној Тамнавској равници. Окружена је 

Колубарским басеном на истоку, Мачвом и Поцерином на западу, Сремом на северу, 

планинским  побрђем Влашића и Ваљевске Подгорине на југу. Обухвата јужни део 

Посавотамнаве, која за разлику од других географских целина, није јасно географски 

дефинисана. У административном погледу припада Мачванском округу. Ова општина 

захвата површину од 257 km2, на којој живи 15635 становника у 17 насеља. Граничне 

општине су Шабац и Владимирци на северу, општина Уб на истоку, општине Ваљево и 

Осечина на југу и општина Крупањ на западу.  

Административни, привредни и културни центар општине је варошица Коцељева, 

лоцирана у долини Тамнаве и Раснице, на надморској висини од 200 метара, удаљена 

                                                           
29 Стратегија одрживог развоја општине Владимирци 2012 – 2022.г., 2010.г. 
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31km од Ваљева и 37km од Шапца. Само насеље Коцељева простире се у алувијалној 

равни, коју је створила река Тамнава са својим притокама, а и једним малим делом захвата 

северне и источне падине последњих огранака Влашића. Са севера и истока отворена је 

према Сави и Колубари, те је знатније изложена северним климатским утицајима. 

Саобраћајно – географски положај је повољан, јер је добра повезаност са општинама у 

окружењу. Највећи део овог подручја захватају ниски и средње брежуљкасти терени са 

умерено – континенталном климом.  

 

3.8.1. Природни ресурси  

 

Земљиште је, као природни ресурс, погодовало развоју пољопривреде. Од укупне 

обрадиве пољопривредне површине од 17834 ha око 3270 ha је под воћњацима, од чега су 

најзаступљеније следеће културе: шљива (1510 ha), вишња (360 ha), малина (293 ha), 

кајсија (193 ha), купина (94 ha), јагода (77 ha).   

Од укупне површине општине, која износи 25742 ha, под шумом је 5912 ha, 

односно 22,97 %. Од ове цифре око 440 ha отпада на шуме у приватном сектору, док је 

остали део под заштитом државе и предузећа „Србија шуме“ и шумског газдинства 

„Тамнава“. По свом саставу углавном се ради о самониклим шумама, богатим врбом у 

долини Тамнаве, док су у вишим пределима заступљени багрем, цер, брест, буква, граб и 

на веома малој површини четинари. Некада је цело подручје Посаво – тамнаве, па и 

општине Коцељева, било познато по великим компактним шумским површинама, а данас 

је евидентно уништавање шума, углавном кроз коришћење дрва за огрев. Веома мала 

количина шумског дрвета се користи за планско и организовано сечење, тако да је, према 

подацима шумске инспекције и шумског газдинства, око 30 % шумског фонда на подручју 

Коцељеве, који се налази у власништву државе, тотално уништен без предузимања мера 

надлежних државних органа да се овакво стање покуша поправити евентуалним мерама 

појачане контроле и подмлађивања шума. 
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3.8.2. Стање животне средине и туристички потенцијал 

 

Подручје општине Коцељева због географског положаја и отворености према 

већим урбаним центрима трпи последице. Ваздушне масе из правца великих 

индустријских загађивача ваздуха – Београда, Панчева, Колубарског басена утичу на 

повећање угрожености овог подручја.  

Туризам. Најзначајније атрактивности општине су споменици, цркве, а у окружењу 

су и Дивчибаре, Бања Врујци, Текериш, Бранковина. Религиозни објекти имају своју 

мисију и просторни утицај на бројне активности.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
30www.koceljeva.gov.rs, Званична презентација општине Коцељева 

http://www.koceljeva.gov.rs/
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4. Општине Колубарског округа 
 

Колубарски управни округ простире се у средишњем делу Западне Србије. 

Обухвата општине Ваљево, Уб, Осечину, Мионицу, Лајковац и Љиг. Простире се на 

површини од 2474 km2, тј.заузима 20,8 % територије Западне Србије. Има укупно 174.228 

становника (Попис  становништва из 2011.). Седиште округа је град Ваљево на реци 

Колубари. 

Карта 3. Општине Колубарског округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:http://sr.wikipedia.org/wiki/Колубарски_управни_округ 

 

 

4.1. Општина Ваљево 

 
4.1.1. Географски положај 

Ваљево се налази у Западној Србији на непуних 100 километара југозападно од 

Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево 

спада међу већа и развијенија насеља у Србији. 

Према попису из 2002. године, градско језгро има 61.035, а цео град има 96.761 

становника. Налази се на просечној надморској висини од 185 метара. Током историје 

српског народа Ваљевчани су често имали истакнуту улогу у покретима за национално 

ослобођење, али, поред војсковођа и народних вођа, знатан је и број значајних 

књижевника, уметника и научника пореклом из Ваљева.Истовремено, овај град се 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Колубарски_управни_округ
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сврстава и међу најстарија градска насеља Србије. Име Ваљево се по први пут среће у 

једном документу сачуваном у Хисторијском архиву у Дубровнику, а датираном на 1393. 

годину. Од тада насеље има шест стотина година потврђеног континуираног постојања. 

Ваљево има повољан географски положај који се огледа у близини више важних 

саобраћајница, као што су Ибарска магистрала и пруга Београд - Бар. Такође, Ваљево се 

налази на само 100 km од Београда, главног града Србије. 

Слика 2. Ваљево, центар града 
 

 
 
Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/Centar_grada_Valjevo.jpg 

 

У Ваљеву настаје река Колубара која настаје од река Јабланице и Обнице. У 

Колубару се, на територији Ваљева, такође уливају реке Љубостиња и Градац. У Петници, 

на 5 км од Ваљева, налазе се отворени базени и терени за мале спортове, као и вештачко 

језеро на реци Поцибрави — стециште купача и риболоваца.31 

4.1.2. Природни ресурси 

Пољопривредно земљиште (57786 ha) обухвата око 64% територије града. 

Брежуљкасто – брдовити предели, који се простиру у висинском појасу 250 – 500 mnv, 

имају изванредне агроеколошке погодности/потенцијале за производњу квалитетног воћа, 

меса и млека. Највредније агроеколошке локације обухватају: 

                                                           
31 Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010 – 2020.г., Ваљево, 2010.г. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Centar_grada_Valjevo.jpg
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• оранице  равничарско – долинских терена и брежуљкастих атара насеља које су 

највише угрожене стихијским ширењем насеља и другим видовима изградње. 

• воћњаке на целој територији Града Ваљева, где је потребно обнављање и 

преуређење старих воћњака. 

Захваљујући специфичним микрорељефним и хидролошким утицајима, брдско - 

планински предели су, такође, погодни за рентабилну производњу квалитетног воћа, 

напоредо са коришћењем бујне вегетације пространих природних травњака за развој 

говедарства и овчарства, уз коришћење природних предиспозиција за примену 

биолошких/еколошких метода производње хране. 

Табела: Структура земљишних површина, 2006.32 

 
Подручје 

града 
(km2) 

Удео у 
укупној 

површини 
града 

Удео града 
у 

површини 
истог типа 

у 
округу(%) 

Округ 
(km2) 

Удео 
округа у 

површини 
истог типа 
у Србији 

(%) 

Србија 
(km2) 

Укупна површина 905 100 3,58 2474 2,80 88361 
Пољопривредна 

површина 582 64,31 34,20 1702 3,37 50530 

Обрадиве површине 287 31,71 27,95 1027 3,0 33184 
Обрасла шумска 

површина 267 29,50 43,41 615 3,1 19845 

Шуме и шумско земљиште. Шуме на територији Града Ваљево припадају Подрињско – 

Колубарском шумском подручју.Укупна површина шума и шумских култура износи 

27285 ha. Степен шумовитости је 30% у односу на оптималан од 35% утврђен просторним 

планом Републике Србије. Остварено је око 0.3 ha површине шума по становнику. У 

укупној површини државне шуме покривају 27% ( 7359 ha ), а приватне 73% ( 19926 ha). 

Потенцијал представља необрасло шумско земљиште које, према плановима газдовања 

шумама ( у државном власништву ), износи 494 ha ( 6.3%) од којих на површине погодне 

запошумљавање отпада 160ha. 

У дрвном фонду доминирају лишћари са учешћем у укупној запремини од око 86% и 

учешћем у укупном запреминском прирасту од око 82%. Од врста дрвећа најзаступљенија 

                                                           
32 Извор: Стратегија одрживог развоја града Ваљева 
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је буква, која у укупној запремини учествује са 70% и запреминском прирасту са 67%. 

Подручје Града Ваљево подељена је на два ловишта Јелина Бреза и Маглеш.Намењена су 

узгоју, заштити и коришћењу племените крупне и ситне дивљачи – срне, дивље свиње, 

зеца, фазана и пољске јаребице.33 

Воде. Површинске воде на подручју слива Колубаре су веома оскудне, са 

изразитом временском неравномерношћу, можда највећом у Србији, са краткотрајним 

поводњима и врло дугим маловодним периодима, што је веома неповољно са гледишта 

могућности захватања воде из водотока. Подземне воде на сливу се због скромних 

капацитета могу користити само за потребе појединих мањих локалних сеоских водовода. 

За све водотокове на подручју Града Ваљева, али и на низводном току Колубаре, 

Водопривредном основом Републике Србије прописане су високе класе квалитета. 

Највећи потенцијал већ анганжованих изворишта подземних вода налазе се у зони 

кречњака на северним падинама Ваљевских планина. Највеће врело је „Пакље“, чији 

протоци најчешће осцилују између 130 l/s у минимуму, па до 1000 l/s у периоду великих 

вода. То је уједно једини карстни извор на подручју Колубарског регионалног система 

чија је издашност и при најнеповољнијим хидролошким условима већа од 100 l/s. 

На подручју Града Ваљева различито је стање у области снабдевања насеља водом. 

Ваљевски Водовод је након изградње новог постројења за пречишћавање воде ППВ „ 

Пећине“ у то време постао један од најбољих водовода Србије, са одличним квалитетом 

воде. Сеоска насеља имају веће или мање проблеме у снабдевању водом. 

Минералне сировине. Од минералних сировина на подручију Града Ваљева су 

најзаступљеније су неметаличне минералне сировине и то: кварцни песак, кречњаци, 

цементни лапорци, дијабаз, доломит, магнезит, битуминозни шкриљци и украсни камен. 

У јужном делу Града су налазишта бакра и антимона, док се на источном налазе 

економске рудне резерве злата, сребра и бакра. 

Енергетски извори. На подручју града једини енергетски потенцијали су уљни 

шкриљци и обновљиви извори енергије. Појаве уљних шкриљца су откривене на 

                                                           
33 Стратегија одрживог развоја града Ваљева 
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површини од око 40 km2. Према процени резерве износе око 800.000.000 тона са 

садржајем керогена који се у узорцима  креће од 1 до 13%. 

Према метеоролошким подацима просечна дневна сума дозрачне енергије 

глобалног сунчевог зрачења на подручију Града Ваљева износи око 3.8 kWh/m2 дан, 

односно у просеку око 1400 kWh/m2 годишње. Биомаса представља значајан енергетски 

потенцијал који се данас користи највећим делом некомерцијално. 

Досадашња геолошка истраживања показала су да се геотермални извори налазе у 

Петници, у алувијалној равни речице Бања, на локалитету у селу Пауне и на локалитету 

„Млаква“ у Грабовици. 

4.1.3. Туризам 

 

Ваљевски крај обилује бројним, изузетно атрактивним елементима туристичке 

понуде.Релативно повољан географски положај на важним магистралним путним 

правцима и близина потенцијалних емитивних тржишта, богатство културног наслеђа на 

релативно малом простору, уклопљеност културног богатства у туристички атрактивна 

природна подручја (клисура реке Градац, Јабланице, Ваљевске планине), већи број 

манастира и мошти два свеца, велики број знаменитих личности пониклих са овог 

подручја, догађаји везани за националну историју омогућили су да се Ваљево издвоји као 

аутентична туристичка дестинација. Као посебне целине, поред града, издвајају се: 

Дивчибаре, као планинско – туристичко место; Бранковина, културно – историјски 

комплекс; Петница – спортско – рекреативни центар и манастири. Најзначајнији облици 

туристичког промета, који се могу развијати на овом подручју, су: екскурзиони, 

планински, религиозни, манифестациони и сеоски туризам. 

Природне вредности су представљене разноликошћу рељефа, повољно умерено-

континенталном климом, бројним изворима и атрактивним речним долинама. Највећи 

туристички потенцијал имају Подрињско-ваљевске планине са туристичким местом 

Дивчибаре, клисура реке Градца, али и бројни извори и пећине (Петничка и 

Дегурићка).Стицајем природних и историјских околности на овом тлу су се родили и 

живели свеци, кнежеви, владике, војсковође, велики песници и културни посланици, који 
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су за собом оставили сјајна дела материјалне и духовне културе и који данас представљају 

бисере у туристичкој понуди Србије. На овим просторима одиграли су се пресудни 

догађаји који су обележили историјске периоде у општој и националној историји. О томе 

сведоче Бранковина, Лелић, Пустиња, Ћелије, Тешњар, Кула Ненадовића и бројни 

споменици културе у самом граду, али и покретна културна добра представљена кроз 

музејске и галеријске поставке. 

4.2. Општина Лајковац 
 

4.2.1. Географски положај 

Лајковац се налази у Западној Србији, у средњем делу колубарске долине. 

Простире се у равничарско-брежуљкастом крају, на просечној надморској висини од 122 

метра. Има пријатну умерено-континенталну климу. Река Колубара, притока Саве, 

протиче у близини центра Лајковца. Заузима површину од 186 km2, са 19 насељених 

места: варош Лајковац, Јабучје, Врачевић, село Лајковац, Бајевац, Рубибреза, Пепељевац, 

Ћелије, Боговађа, Ратковац, Придворица, Непричава, Степање, Словац, Мали Борак, 

Стрмово, Доњи Лајковац, Скобаљ, Маркова Црква.  

По прелиминарним резултатима пописа из 2011. године, у општини живи 15 341 

становника. Лајковац је смештен у непосредној близини Ибарске магистрале, којом је од 

главног града Београда удаљен 69 километара, а од Лазаревца три километра. До Ваљева, 

седишта Колубарског округа, има 27 километара регионалним путем М-4. Саобраћајни 

положај Лајковца постаће још повољнији завршетком Коридора 11, који пролази кроз 

општину.  

 

Лајковац је и познато железничко место - варошица Лајковац је и настала проласком 

првог воза на релацији Обреновац-Ваљево 1908. године. Једно време био је значајан 

железнички чвор јер су се у њему укрштале пруге уског колосека за Ваљево, Аранђеловац 

и Младеновац. Иако више нема такав значај, представља једну од познатијих станица на 

прузи Београд-Бар. Захваљујући плодним долинама Колубаре и Љига, општина Лајковац 

је познато пољопривредно подручје, пре свега по производњи квалитетних говеда 

сименталске расе. Овде се организује најдуговечнија изложба грла сименталске расе у 
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Србији, већ 30 година, сваког 27. Септембра (Крстовдан). 

Рударски басени „Колубара“, најзначајнији угљенокоп Електропривреде Србије, простире 

се једним делом на подручју општине Лајковац, тако да је значајан проценат 

становништва запослен у РБ или предузећима везаним за овај индустријски комплекс са 

седиштем у Вреоцима (Лазаревац).  

4.2.2. Природни ресурси  

Повољан географски положај и саобраћајнице, као и близина пловних путева Саве и 

Дунава, учинили су Лајковац идеалном тржишном нишом за мала и средња предузећа. 

Најзначајнији природни ресурси ове општине, на којима она темељи свој привредни 

развој, јесу минерални ресурси. О значају експлоатације угља и камена на овом подручју 

говори податак да је око 52 % становника запослено у рударском басену „Колубара“. 

Ипак, најзаступљенија привредна грана је пољопривреда, са око 55 %. Повољни природни 

услови за развој пољопривреде условили су да на подручју општине Лајковац 

пољопривредно земљиште заузима 83 одсто укупне површине, односно обухвата 

површину од око 12.400 хектара. Такође, постоје повољни хидрогеолошки услови и добра 

путна инфраструктура, неопходни за успешан развој савремене пољопривредне 

производње. Сточарство је развијена грана пољопривреде и традиционално је заступљена 

у општини Лајковац, о чему сведочи и постојање Удружења одгајивача говеда 

сименталске расе „Колубара“ и вишегодишње одржавање традиционалне изложбе 

приплодних крава и јуница „Колубара“. Поред сточарства, развијено је ратарство и 

воћарство, а постоје и значајни прерадни капацитети.34 

Услужни сектор је недовољно развијен упркос расположивим могућностима. 

Богато културно-историјско наслеђе ( манастир Боговађа, Спомен-костурница у Ћелијама, 

Храм Светог Димитрија у Марковој Цркви, археолошко налазиште Анине, конаци и 

воденице....) и природне лепоте чине општину Лајковац атрактивном за развој културног, 

верског, излетничког и сеоског туризма. 
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4.3. Општина Мионица 
 

4.3.1. Географски положај 

Општина Мионица једна је од општина Колубарског округа. Заузима површину од  

329,5 km2, од чега је шумско земљиште на  9 977,74 ha. Простире се од огранака Маљена и 

Сувобора на северу до десне обале реке Колубаре. Граничи са Ваљевом, Лајковцем, 

Љигом, Горњим Милановцем и Пожегом.  

 

4.3.2. Природни ресурси 

 

Значајни природни ресурси општине су пољопривредно земљиште и шуме. 

Пољопривредно земљиште заузима око 66 % укупне територије, педолошког састава, 

знатно квалитетнијег у односу на остале регије Републике. Процењено је да се користи 

свега око 60 % ресурса пољопривредног земљишта. 

Стање шумског фонда. Укупна површина шума и шумског земљишта у тридесет 

пет катастарских општина Мионице је 9 977,74 ha. Стање састојина и очуваности је 

прилично неповољно. У Мионици доминирају мешовите састојине и чине их шуме букве, 

храста китњака, брезе, сладуна, црног бора, смрче. Годишњим планом предвиђени су 

радови на нези шума на 769,50 ha, пошумљавање голети на површини од 5,50 ha, 

мелиорација деградираних шума на 2,00 ha, обнављање на 69,00 ha. 

Шумска подручја под посебним режимом заштите на територији општине 

Мионица су: Строги природни резерват „Забалац“ и Парк природе „Рибница“, у оквиру 

кога се налазе Рибничка и Шалитрена пећина. Прописани режим заштите забрањује да се 

врше промене, које мењају спонтани природни развој станишта и животне заједнице. Није 

дозвољено коришћење шума и шумских плодова, лов, прогон дивљачи, уништавање 

флоре и фауне, испаша стоке. Забрањено је и уношење алохтоних врста дрвећа у састав 

строгог природног резервата.35 
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4.4. Општина Уб 
 

4.4.1. Географски положај 

Општина Уб простире се на 456,7 km² северозападно од Шумадије, 55 km од 

Београда. Обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба, као и ниске и благо брежуљкасте 

терене. У општини живи око 32.000 становника у 37 села. Центар општине је град Уб са 

око 6.000 становника.36 

4.4.2. Природни ресурси 

На подручју општине присутне су неметаличке минералне сировине (кварцни 

песак у процењеном износу резерви од 16.500.000 тона - локалитети Чучуга, Слатина, 

Авала, Гуњевац, Резинац, Провалије; глина у процењеном износу резерви од 3.800.000 

тона - локалитети Слатина, Бој Брдо (Богдановица) код Уба, Кокановац у селу Радуша код 

Уба и Тамнава - Западно поље; кречњак - Бобија, Врховине, Памбуковица-Радуша), у 

мањем проценту металичке, као и енергетске сировине, односно лежишта лигнита у 

Колубарском басену. Већи број локалитета се експлоатише, један број је у процесу 

истраживања могућности експлоатације. 

У наредном периоду, Општину Уб очекује реализација пројеката од капиталног 

значаја. Поред изградње ауто-пута Београд-Јужни Јадран, развој општине у многоме 

зависиће и од изградње Термоелектране “Колубара Б” и Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом у Каленићу, топлификације града и израде постројења за прераду 

индустријских и отпадних вода, као и отварања угљенокопа на пољу Тамнава - Исток, које 

обухвата неколико села у општини. 

4.4.3. Туристички потенцијал 

Као туристичке могућности општине,  препознати су ловно-риболовни потенцијали 

(комплекс "Фазанерија" ловачког удружења,  базени за риболов на Убу и језера Паљуви и 

Радљево),  спортски потенцијали (спортски центар "Школарац", остали спортски 
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објекти)  и имиџ Уба у овој области као и значајни ресурси верског туризма (Манастир 

Докмир, црква Св. Вазнесења на Убу и остали верски објекти у општини). У 2012.  години 

просечан број ноћења домаћих туриста износио је 2.7,  а страних 2.1  месечно,  у односу на 

3.6, односно 2.1 месечно на нивоу целе државе. Највећи проблем Уба у овој области је 

недостатак смештајних капацитета.Општина Уб се може похвалити поседовањем 

огромних резерви лигнита и у наредним годинама се планира отварање највећег 

површинског копа који ће заузети чак 7.700 ha земљишта и представљаће највећи 

површински коп у Европи. 

4.5. Општина Осечина 

Општина Осечина налази се у Западној Србији. Простире се дуж леве и десне 

стране магистралног пута Ваљево – Лозница и железничке пруге (у изградњи) на истој 

релацији, односно лево и десно од обала горњег и средњег тока Јадра до подножја Цера, 

Медведника и Соколских планина. 

Са севера се граничи са општином Коцељева, на истоку са општином Ваљево, јужним 

делом са општином Љубовија, а са западне стране са општинама Крупањ и Лозница.  

Мрежа магистралних, регионалних, локалних и некатегорисаних путева на територији 

општине Осечина укупно износи преко 700 километара. 

Најважнија саобраћајница је магистрални пут Ваљево - Лозница, који кроз општину 

Осечина пролази у дужини од око 20 километара. Општина Осечина простире се на 

површини од 319 километара квадратних и поред плодних речних долина, обрадивог 

земљишта, воћњака и листопаднихшума на живописном,  брдовитом подручју, захвата на 

јужној и југозападној страни планинске пашњаке, неприступачне камените голети и 

четинарске шуме. Општина Осечина има 15.109 становника. 

4.5.1. Природни ресурси 

Воде. Подгорина нема велике реке, али је препуна потока  и извора питке и 

лековите воде, који се користе још од античких времена ( Изворац, Грозничава вода, 

Мусагина вода, Петрова вода, Муселимова вода...). 

Многобројни потоци су преграђени јазовима на којима су од давнина изграђене воденице. 
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Неке од њих су и даље у употреби. Два извора нашег краја добила су званичне  потврде  о 

својој лековитости. Гвоздена вода или Алића бања у Селу Осечини користи се за лечење 

реуматских обољења и ишијаса. Извор минералне воде у Горњем Црниљеву лечи болести 

органа за варење, органа за излучивање, дисајних органа, а помаже и код  нервних 

обољења.  

Рудно богатство - Досадашња истраживања, сазнања и искуства недвосмислено указују 

на то да је општинска територија доста богата разним врстама руда и минерала, али 

 се та природна блага за сада у недовољној мери експлоатишу. 

Велике количине руде олова постоје на Тисовику. У тамошњем руднику раније је вршена 

експлоатација за потребе ''Трепче'' из Косовске Митровице. У Комирићу је налазиште 

угља, које није у функцији, а у Горњем Црниљеву, осим великих количина минералне 

''киселе'' воде, коју мештани и бројни посетиоци са стране користе за пиће, има доста беле 

глине  и  каолина. 

У северо-источном делу општине, у атару Горњег Црниљева и Села Осечине, има и термо-

минералних вода, које нису до краја испитане, али се користе ''на дивље'' у медицинске

 ирехабилитационе сврхе (Алића-бања).  

Основне привредне гране - Пољопривреда је најважнија привредна гана, а 

воћарство,посебно производња шљива, малина и купина, најзаступљенија област. 

Процењује се да у овој општини има 1, 3 милиона родних стабала шљива, а да је под 

воћњацима укупно преко 3, 1 хиљада хектара. Сточарство је нешто мање развијено, а 

ратарске и повртарске културе углавном се гаје  за сопствене потребе.Индустрија је друга 

по значају привредна грана. Прехрамбеној, која је дуго имала примат у односу на друге, 

сада озбиљно конкуришу индустрија израде производа од пластике и дрвно - 

прерађивачка производња. Уз трговину и угоститељство у успону је и развој мале 

привреде.  

4.5.2.Туризам 

Туризам је, упркос повољним климатским условима и другим могућностима и 

погодностима за развој (сеоског, здравственог, ловног, спортског, историјског, културног, 

верског, манифестационог и транзитног), затим природним лепотама, посебно у 

планинским деловима општине (Рожањ са специфичном ружом ветрова), онда модерним 
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спортско - рекреационим центром у Осечини (хала спортова са теретаном, отворени 

базени, терени за мале спортове, фудбалски стадион, мотел), традиционалном 

гостопримству овдашњих људи и устаљеним манифестацијама (смотре фолклора и 

изворног народног стваралаштва у Осечини и Пецкој, народни вашари, спортски турнири, 

саборовање ликовних уметника, сајам посвећен шљиви), тренутно тек  у – повоју.37 

4.6. Општина Љиг 

Општина Љиг обухвата површину од 279 km2 и има 14 629 становника. Има 

повољан географски положај, јер је повезана са Београдом, Краљевом и Чачком Ибарском 

магистралом. Повољан положај огледа се и у близини неких атрактивних подручја у 

близини: Струганик – родно место војводе Живојина Мишића, планина Рајац као 

туристички потенцијал, бања Врујци. Надморска висина од 150 метара пружа основу за 

развој пољопривреде.  

Љиг је релативно ново насеље, као такво је настало с почетка овог века. У новијој 

историји први пут се значајније помиње 1911. године при почетку градње пруге Лајковац - 

Горњи Милановац. На територији данашње СО Љиг у 1917. години одиграла се позната 

Колубарска битка, која је ушла у историју српског народа, ратовања и у уџбенике свих 

значајних војних академија света. О томе данас сведочи споменик 1.300 каплара на Рајцу 

и бројна спомен - обележја.38 

 

 

 

 

 

                                                           
37http://osecina.com/, Званична презентација општине Осечина 
38www.ljig.rs, Званична презентација општине Љиг 

http://osecina.com/
http://www.ljig.rs/
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5. Општине Златиборског округа 
 
Златиборски округ простире се на површини од 6141 km2, тј. заузима 51,7 % 

територије Западне Србије. То је уједно и највећи округ Републике Србије. Обухвата град 

Ужице и општине: Чајетину, Сјеницу, Пријепоље, Прибој, Ариље, Пожегу, Нову Варош, 

Косјерић и Бајину Башту. На овом простору живи 284929 становника, према попису из 

2011.године. седиште округа је град Ужице.39 

 

Карта 4. Општине Златиборског округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:http://sr.wikipedia.org/wiki/Златиборски_управни_округ 
 

5.1. Општина Чајетина 
 

5.1.1. Географски положај 

Општина Чајетина се налази у југозападном делу Републике Србије, са севера 

окружена општином Ужице, са истока општином Ариље, са југоистока општином Нова 

Варош, са југа општином Прибој, а са запада Републиком БиХ. Административно припада 

Златиборском округу и заузима површину од 647 km2. Простор општине Чајетина 

географски подразумева таласасту висораван између река Сушице и Увца и планина Таре 

и Муртенице, са планинским масивом Златибора као средишним и главним делом. 
                                                           
39 Републички завод за статистику 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Златиборски_управни_округ
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На повољан географски положај Општине утичу магистрални путеви за Црну Гору 

(Јадранско море) и Републику БиХ. Преко територије Општине Чајетина пролази и пруга 

Београд-Бар, а у непосредној близини се налази аеродром Поникве (војни аеродром који 

није у функцији, а планира се за цивилни саобраћај).40 

5.1.2. Природно – географске  одлике  

Рељеф општине Чајетина одређен је геолошким и геоморфолошким особинама 

златиборског масива, који припада групи Старовлашких планина, односно динарском 

планинском масиву. Преовлађујући удео серпентина у саставу терена општине Чајетина 

има велики значај за целокупни комплекс природних услова, како физичко - географских, 

тако и биогеографских. Он је својеврсна подлога за формирање специфичних пејзажа, 

свакако уз одређену интервенцију антропогених фактора. Серпентини су по површини 

веома трошни. Испресецани су многобројним пукотинама дуж којих лако циркулише 

вода. После серпентина, односно серпентисаних перидотита, највеће распрострањење 

имају кречњаци и доломити средњег и горњег тријаса. Кречњаци су испресецани многим 

пукотинама, услед чега је подземна циркулација воде у кречњачкој маси интензивна. 

Геоморфолошке карактеристике општине Чајетина су условљене, у првом реду 

морфотектонском еволуцијом златиборског масива. Највећи део овог подручја има изглед 

простране, заталасане висоравни просечне надморске висине око 1000 метара. По ивичном 

делу висоравни дижу се узвишења, од којих се нарочито истичу Торник (1496 м.н.в.) и 

Чигота (1422 м.н.в.). Већи број узвишења се такође налази у унутрашњем делу висоравни.  

Клима. Брдско-планински део, који чини 80% овог простора, је насељен од 600 до 

1100 м надморске висине. Клима овог подручја припада умерено-континенталном типу, са 

утицајем планинске климе. На великим висинама изнад овог подручја долази до сударања 

и прожимања ваздушних маса, које продиру из Средоземља и са Карпата. Поред високог 

присуства озона и кисеоника климатска погодност се огледа и у умерено хладним зимама 

(најнижа средна температура у јануару -3,4°С) и благим летима без тропских врућина 

(највиша.средња температура у августу 16,8°С).Влажност ваздуха је релативно мала (76%) 

                                                           
40 Стратегија локалног економског развоја општине Чајетина,  
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у односу на друга слична подручја. Осунчаност износи 164,7 сати у месецу или 1976,5 

сати у години, што је такође повољно. Струјање ваздуха је доста изражено али су жестоки 

и олујни ветрови ретка појава. Количине падавина су релативно мале, око 990mm 

просечно годишње. Због тога је ваздух сув, чист и има малу релативну влажност.41 

5.1.3. Природни ресурси 

Воде. Ово подручје има приличан број извора који се не могу сматрати издашним. 

То је због геолошког састава терена кроз који вода брзо и лако продире. Водно богатство 

поред извора чине и водотоци и подземне воде. Подземним водама је нарочито богато 

подручје места Златибор, где ове воде циркулишу кроз различите пукотинске системе. 

Флора и фауна. У флори доминира травноливадски пејзаж пашњачког типа богат 

са природним лековитим биљем. Од 21.555 ha под шумама највише је заступљен црни и 

бели бор, а у вишим пределима смрча и јела. Има нешто мање и брезе и храста. Шумске 

површине нуде могућности за станишта дивљачи и коришћење шумских 

плодова.Најважније делатности општине Чајетина су туризам, пољопривреда, 

прерађивачка индустрија у области пољопривредне производње, текстилна индустрија, 

лака индистрија у области пластике и метала и дрвнопрерађивачка индустрија.Туризам је 

најразвијенија и најважнија грана привреде општине. На Златибору као развијенијој 

туристучкој дестинацији, годишње се оствари 1.000.000 ноћења са око 250.000 

посетилаца. Већину посетилаца чине домаћи туристи. 

         Табела 3. Количина природних ресурса општине Чајетина 

 

Извор:http://www.cajetina.org.rs/sites/default/files/Strategijalokalnogekonomskograzvoja.pdf 

                                                           
41www.cajetina.org.rs, Званични портал општине Чајетина 

http://www.cajetina.org.rs/sites/default/files/Strategijalokalnogekonomskograzvoja.pdf
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Туристички потенцијал општине Чајетина обухвата природне лепоте краја 

(Стопића пећина, Рибница са ски центром Торник, Сирогојно – музеј Старо село, Водице, 

Трипкова, Мачкат, Крива река, Водопад Гостиље итд.), традиционалну здраву кухињу, 

старе занате, типичне објекте сеоског туризма грађене од природних материјала (дрво, 

камен, цигла) у аутохтоном стилу старих мајстора традиционалне архитектуре, савремене 

хотеле, ресторане, одмаралишта и људе спремне за пружање туристичких услуга. 

Пољопривреда је на другом месту по важности за развој општине Чајетина. Постоје 

одговарајуће природне претпоставке и погодности за развој сточарства. На подручју 

општине према попису из 2002.године, има 7.016 грла говеди и 30.752 грла оваца. То даје 

годишњу производњу од око 12.000.000 литара млека. 

Подручје општине Чајетина је изузетно богато лековитим биљем и шумским 

плодовима (шумским воћем - шумске јагоде, купине, малине, боровнице...и гљивама) који 

се прикупљају и обрађују спорадично и неорганизовано, без довољно обуке и контроле. 

Због изузетних еколошких карактеристика читавог подручја одлични су предуслови за 

организовање производног ланца (обука, прикупљање, обрада, дистрибуција) чији би 

резултат били здрави, еколошки производи врхунског квалитета и оригиналног порекла.42 

 

5.2. Општина Нова Варош 
5.2.1. Географски положај 

Нова Варош је смештена на средини магистралног пута Београд - Бар, на 

надморској висини до 1000 m. Над њом се издиже планина Златар, дугачка 22 km и 

широка 12 km, са највишим врхом од 1627 m. Сама нововарошка општина обухвата 

површину од 584 km2.Нова Варош је изразито брдско-планинско подручје. Најнижа 

надморска висина је на обали Лима, 436m, а највиша на Златару, Голо брдо 1626 m. Сам 

град је на 950-1050 m нмв.  

                                                           
42www.cajetina.org.rs, Званични портал општине Чајетина 
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Територија општине има површину од 581,47 km2 и "пресечена је" на два, скоро 

једнака дела са три акумулациона језера на реци Увац (Увачко, Златарско и Радоињско). 

Нова Варош се налази на магистралном путу М-21, који повезује Београд са 

црногорским приморјем. Са суседним општинама повезана је регионалним путевима. 

Центри месних заједница делимично су повезани асфалтним путевима са средиштем 

општине, док је путна мрежа унутар месних заједница неразвијена. Пруга Београд-

Бар је од града удаљена 15 km.Нова Варош има умерену планинску климу, дозирану 

струјањима ветра са приморја, што ваздух чини изузетно квалитетним.43 

Према попису становништва из 2011. године, Нова Варош има 16638 становника, 

од којих око половина живи у сеоским срединама, док друга половина живи у граду. 

5.2.2. Водни потенцијал 

Водни потенцијал је солидан и у већој мери стављен у функцију економског развоја 

општине. Најзначајнији водоток је река Увац са својим језерима: Златарско, Радоињско и 

Увачко. Изграђена су 4 акумулациона језера и на њима су подигнуте 4 хидроелектране, од 

којих су 3 акумулационе, а једна је проточна. На подручју општине Нова Варош постоји 

више квалитетних природних изворишта воде, која могу да се користе за снабдевање 

грађана питком водом, а на некима од њих је могуће приступити подизању капацитета за 

флаширање и пласирање квалитетне питке планинске воде на домаћем и иностраном 

тржишту (Ћурчића врело, Корићанско врело и друга изворишта). 

На поменутим акумулацијама, које су смештене у изузетно лепим и атрактивним 

природним мотивима, могуће је развијати и читав низ других садржаја: спортови на 

мирним водама, туризам, стационарни и излетнички, узгој квалитетне речне рибе, развој и 

подизање капацитета за питку воду и друго.   

5.2.3. Шумски потенцијал 

Укупно обрасла површина под шумама у општини Нова Варош износи 

22.400 ha или 38,6% у односу на укупну површину општине (584 km²). По проценту 
                                                           
43www.novavaros.rs, Званична презентација општине Нова Варош 

http://www.novavaros.rs/
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шумовитости општина Нова Варош је знатно изнад просека за Србију (29,1%) што је 

сврстава међу најшумовитије општине у Србији. У структури шумског фонда доминирају 

четинари са учешћем од 49% у укупним површинама, а од лишћарских дрвних врста 

издваја се буква. С обзиром да се шумски дрвни остатак тренутно не користи 

организовано за производњу дрвне сечке као и да се највеће количине дрвног остатка из 

пиланске прераде дрвета пласирају изван ове општине то значи да постоји потпуна 

оправданост за покретање иницијативе за њихово коришћење за потребе система за 

производњу електричне и топлотне енергије у овој општини. 

Богатство шумама, посебно четинарским, као и чињеница да у општини постоји 

мали број активних предузећа из осталих индустријских грана, утицали су на подизање 

великог броја пилана за прераду дрвне сировине. У општини Нова Варош постоји око 50 

пилана у којима се врши примарна прерада дрвета, без финалног производа. Највеће 

количине пиланског дрвног остатка тренутно се продају локалном произвођачу брикета 

“Интер брико” из Нове Вароши и фабрици за производњу плоча на бази дрвета 

"Кроношпан" у Лапову. 

У општини Нова Варош активно је 75 малих и средњих предузећа у приватном 

власништву, а највећи број њих налази се у сектору трговине и прерађивачке индустрије. 

У средња предузећа спадају "Пластика" а.д. (прерада пластичних маса,) и "Златарпласт" 

а.д. (прерада пластичних маса, прерада гуме и хладњача за откуп и прераду воћа), "Слога" 

а.д. (машинска индустрија) „Сложна браћа“ д.о.о. са огранком "Путеви Златар" (асфалтна 

база, прерада дрвета), "Варошанка" (откуп и прерада шумских плодова), производни 

погон предузећа "Вумо" (производња обуће).Пољопривредни потенцијали су ограничени 

великом надморском висином и утицајем сезонских климатских услова. 

5.2.4. Туристички потенцијал 

Богатство природних ресурса представља изванредну основу за туристички развој ове 

општине. Планина Златар проглашена је ваздушном бањом и погодује лечењу 

многобројних обољења. Водни ресурси се, такође, могу искористити у туристичке сврхе. 

На територији општине проглашен је Специјални резерват природе ''Увац'', а у близини се 

налази и Ушачки пећински систем, који представља куриозитет. Изузетно повољна клима, 
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очувана природа и животна средина, традиција и гостопримство, представљају добру 

основу и могућност за развој планинског, језерског, ловно-риболовног, културно-

историјског, верског, спортског, здравственог, руралног и манифестационог туризма. 

5.3. Општина Косјерић 

Општина Косјерић налази се на пола пута између Ваљева и Ужица. Обухвата 

горњи слив и изворишта река Скрапежа и Кладоробе и шири се ка северу по обронцима 

планина Маљена и Повлена. На југу су планине Црнокоса и Јелова Гора. На подручју 

општине постоји 26 села и град Косјерић. Највећи број насеља је у речним долинама. 

Косјерић је најсевернија општина Златиборског округа, са око 12500 становника. Град 

Косјерић има повољан географски положај, налази се на путном правцу, који повезује 

Војводину са Јадранским приморјем, а у близини се налазе туристички центри Дивчибаре, 

Тара и Златибор. Град се налази на 420 метара надморске висине и има континенталну 

климу. Годишња инсолација износи око 2000 сунчаних сати, а просечна годишња 

количина падавина износи 750 mm.  

5.3.1. Водни потенцијал 

У околини Косјерића постоје бројни стални токови: река Скрапеж, Кладороба, 

речице Лимца и Годљевача и многи извори од којих су неки и са минералном водом. 

Скрапеж настаје спајањем две речице:Годљевачом и Сечицом. Његов ток је дуг 26 km 

након чега се спаја са Ђетињом и Моравицом образовајући Западну Мораву. Протицај 

реке износи од 3 до 5 метара кубних у секунди. Иначе река је омиљено место косјерских 

пецароша који се могу похвалити да њихова река има велики број речних врста: клен, 

скобаљ, поточна пастрмка, кркуша и кечига. Последњих неколико година живи свет реке 

Скрапеж угрожава Цементара Титан-Косјерић својим отпадним водама. 

Хидрогеолошке карактеристике неког предела чине његове подземне воде и оне 

које избијају на површину у облику гејзира, слапова или извора. Косјерић нема гејзира, 

али има бројне изворе минералне воде. Једно од њих је и Таорско врело које се налази на 

700 мнв, а температура воде је од 10-15 °C. Представљало је праву атракцију док се није 

одлучило да се одатле Косјерић напаја водом. Такође познато врело је и Скакавичко 
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врело. Налази се у селу Скакавци (9km североисточно од Косјерића) и богато је 

сумпоровитом водом за коју кажу да је једна од лековитијих у Србији.44 

5.3.2. Пољопривредно земљиште и шумски потенцијал 

Пољопривредне површине на територији општине Косјерић заузимају 19682 ha, а 

шуме и шумско земљиште 13720 ha, од чега је 59,1 % у приватном власништву, док 

преостали део у државном.45 

Табела 4. Структураземљишта на укупној површини општине 

Шуме и шумско земљиште 38,7 % 

Ливаде 18,1 % 

Оранице 16,1 % 

Пашњаци 15,1 % 

Воћњаци 7,3 % 

Неплодно земљиште 4,7 % 

 

Извор: http://www.kosjeric.rs/dokumenta/pdf/ler/plan_lokalnogekonomskograzvoja.pdf 

Пољопривредно земљиште обухвата: ливаде (32%), оранице и баште (30,3%), 

пашњаке (24,7%) и воћњаке (13%). 

5.3.3. Минералне сировине 

Од минералних сировина на територији општине Косјерић преовлађују 

неметаличне. Највеће по обиму и економском значају су сировине, потребне за 

производњу цемента (цементни лапорац, кречњак и глина). Значајне су резерве 

квалитетног камена дијабаза, који се употребљава у грађевинарству (локалитет Тавани и 

шире подручје Букова). Значајна су и налазишта угља из групе тврдих лигнита, на 

                                                           
44www.kosjeric.rs, Званична презентација општине Косјерић 
45 План локалног економског развоја општине Косјерић до 2013.г., нацрт, 2008.г., стр.8 

http://www.kosjeric.rs/
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локалитету Тубићи. Налазишта магнезита се налазе на локалитетима: Мрамор, Ћосовац, 

Алин Поток и Мандића Поток.46 

Табела 5. Неметаличне минералне сировине на територији општине Косјерић

 
Извор: http://www.kosjeric.rs/dokumenta/pdf/ler/plan_lokalnogekonomskograzvoja.pdf 

5.4. Општина Пожега 

Општина Пожега је општина у Србији, у Златиборском округу. Средиште општине 

је град Пожега. Удаљена је од Београда 180 km и од Ужица 25 km. Захвата површину од 

426,5 km², има 42 насеља и 55 катастарских општина. Налази се у пространој и осунчаној 

котлини у којој се гранају доњи токови Скрапежа, Голијске Моравице и Ђетиње од којих 

настаје Западна Морава. 

Према попису становништва из 2002. године на територији општине живи 32.293 

особа. Густина насељености износи 76 становника на km². 

5.4.1. Природно –географске карактеристике 

У геоморфолошком погледу, Пожешку котлину карактеришу тријаски кречњаци на 

њеном јужном и југозападном ободу, док су остале стране тог обода састављене од млађих 

                                                           
46 Н.д., стр. 10 – 11  
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палеозојских шкриљаца, тријаских и кретацијских кречњака и серпентина. Најнижа 

језерска тераса на чијем се нивоу данас налази гробље и црква лежи на висини од око 350 

метара надморске висине, изнад које су још две више терасе и најзад клиф лорета. Многе 

косе околних брда које уоквирују пожешку котлину на просечној висини од 450 метара 

састоје се од језерских седимената који су састављени од песковитих глина и шљунака од 

кварца и шкриљаца и језерско дно налази се на просечној висини од 453 метра, а најнижа 

зона алувијалне равни, која чини дно котлине, на просечној надморској висини од 304m. 

Ова најнижа зона истовремено је зона алувијалне равни Скрапежа, Ђетиње и Моравице, 

трију река које теку пожешком котлином. 

Геолошки састав земљишта на ширем простору пожешког краја је разнолик. 

Палеозојски шкриљци разних варијетета распростањени су преко Жудовине, 

Миљаковине, па све до Пожеге, и даље низ Мораву, до Гугља. Сам Лорет и предели 

источно од њега састављени су мезозојских кречњака, а у области око Гојне Горе 

преовлађују серпентини често обложени танким појасом кретацијских слојева, као што је 

случај са подручјем Горње Добриње и Гојне Горе где се тај појас састоји од плочастих 

лапораца, или на простору између Душковаца и Љутица где је састављен од лапорастих 

кречњака и глине, кварца, и црвених пешчара. Од Горње, Средње, и Доње Добриње преко 

Јежевице и слојевима лисног и чврстог лапорца, глине и лигнита. Између Горње Добриње 

и Гојне Горе налазе се слојеви кретацијског лапорца као непосредне подлоге терцијерским 

слојевима. Иначе, око Горње Добриње карактеристичан је модри и бели кречњак који се 

протеже према Папратишту, Табановићима и све до Гугља и Мораве. Крај око Тучкова 

богат је кречњаком који је удружен са глиницом. Од премско-тријаских кречњака и 

конгломерата састављен је Мађер и делови земљишта северно одавде према 

Дражиновићима и даље све до Субјела.  

5.4.2. Природни ресурси 

У пожешкој котлини постоје три привредно-географске зоне које указују на многе 

могућности њене економске експлоатације. Једна од зона је зона алувијалне равни која 

чини најниже дно котлине, необично плодно и погодно за узгајање пољопривредних 

култура, нарочито кукуруза, пшенице и поврћа, као и питомих ливада. Друга је зона 
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неогеног побрђа, која уоквирује алувијалну раван са благим косама погодним за гајење 

озимних усева и воћа, а које су до 1830. године највећим делом биле покривене храстовом 

шумом. Трећа зона припада котлинском оквиру са знатно поснијом земљом и средњом 

надморском висином од 700 метара, која је највише погодна за ратарске културе, 

планинског карактера: траве, ливаде и воће. 

На територији општине Пожега пољопривредно земљиште обухвата око 65%. У 

структури пољопривредног земљишта оранице и воћнаци чине 34%, ливаде и пашњаци 

30% шуме додатних 30%, док се остале површине простиру на осталих 6% У том смислу 

Пожега има повољне услове за развој пољопривредне производње. Најразвијеније 

пољопривредне гране су сточарство и воћарство. Општина предњачи у узгоју оваца и 

говеда. Иако су природни услови такви да погодују развоју воћарства, услед застарелих 

садница, недовољне примене савремених агротехничких мера и уситњених површина за 

узгој воћарских култура, тржишни вишкови код овог вида пољопривредне производње су 

минимални.Природне погодности омогућавају узгој шљива, јабука, малина и другог 

јагодичастог воћа. Шуме заузимају око 30% општинске површине, при чему је око 73% 

шума у приватном власништву .Сагоревање дрвне масе представља и један од основних 

видова енергије, који се, у недостатку Топлане, користи у Општини.Такође постојеће 

шуме погодују очувању биодиверзитета и развоју ловства. Потенцијалну опасност за даљи 

развој шума представља прекомерна експлоатација. На подручју општине је ловиште 

*Милешево* укупне површине 41.143 ha, од чега шуме чине само 28,8%. Ово брдско 

планинско ловиште се налази на обронцима Маљена, у Тометином Пољу и ширем 

простору Пожеге.Гајене врсте дивљачи су: дивља свиња, срна, зец, ,фазан, пољска 

јаребица и јаребица камењарка. Број регистрованих ловаца је у паду, а није регистровано 

присуство страних ловаца. На подручју општине Пожега се спајају на врло кратком потезу 

Моравица Скрапеж и Ђетиња, стварајући ток Западне Мораве. На подручју града 

регулационо су уређивани доњи токови Ђетиње и Скрапежа. Остварен је степен заштите 

од великих вода. Општина је, што се тиче минералних сировина, богата кречњаком, који 

се експлоатише у Јелен – Долу. Утврђене су значајне резерве мермера, који се користи као 

украсни камен. Значајна лежишта шљунка и песка налазе се у долинама Моравице, 

Скрапежа и Ђетиње.  
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5.4.3. Туризам 

 

Богатство природних ресурса на територији општине представља основу за развој 

већег броја привредних делатности, укључујући и туризам. Међутим, основни проблем је 

неадекватно управљање природним ресурсима, јер не постоји адекватна институција, која 

се бави природним ресурсима. Целу општину карактерише ниска свест о потреби њиховог 

рационалног коришћења, као и константан притисак и неадекватна заштита кроз 

интензивну екплоатацију.47 

 

5.5. Општина Бајина Башта 
 

Општина Бајина Башта је општина у Златиборском округу у Србији. Простире се 

на површини од 673 km². Средиште општине је градић Бајина Башта. Према попису 

становништва из 2002. године општина има 29.151 становника, распоређених у 36 насеља. 

Бајина Башта се налази у једном веома атрактивном окружењу, што представља важну 

компаративну предност за изградњу препознатљивог имиџа на туристичком тржишту. 

Овај регион обилује вредним природним ресурсима: планина Тара са истоименим 

националним парком, језеро Перућац, река Дрина са атрактивним кањоном, разноврстан 

биљни и животињски свет, богатство културно – историјског наслеђа.  

Клима у Бајиној Башти је умерено-континентална, али је повећана влажност 

ваздуха после изградње вештачких језера у Перућцу и у Заовинама. Просечна годишња 

количина падавина је 700-800 mm.48 

 

5.5.1. Природни ресурси 

 

Поред Панчићеве оморике - балканског ендемита који је преживео велико ледено 

доба на веома ограниченим стаништима у средњем току реке Дрине, и Панчићевог 

скакавца - локалног ендемита, коме је ово подручје једино станиште, ова планина је 

станиште за 53 врсте сисара, 153 врсте птица и 40-так врста риба (Орловић, Остојић, 

                                                           
47www.pozega.org.rs, Званична презентација општине Пожега 
48Локални акциони план запошљавања општине Бајина Башта за 2012.г., стр.4-5 

http://www.pozega.org.rs/
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2001). Од врста под посебном заштитом, истичу се: медвед, срна и дивокоза.По 

стандардима IBA пројекта, планина Тара је номинована као међународно значајно 

орнитолошко подручје у оквиру кога се срећу ретке врсте птица: сиви соко, орао змијар, 

сури орао, велики тетреб, шумска шљука и др. У водама Дрине и језера Перућац има у 

изобиљу разних врста риба, међу којима је најпознатија младица, а присутни су још и 

шаран, пастрмка, сом. 

Једна од најважнијих и водећих привредних грана у општини Бајина Башта по 

оствареном друштвеном производу је  пољопривреда. У овој привредној области, без 

обзира на утицај климатских услова, остварују се задовољавајући производни резултати 

посебно у примарној и воћарској производњи.Пољопривреда као привредна грана заузима 

посебно место у привредно-економском развоју општине, а који се огледа кроз учешће у 

друштвеном производу, остварене производне резултате посматране кроз физички обим 

пољопривредне производње. 

Бајинобаштански крај је познат по традиционалним  производима, од којих су 

најпознатији: ракија «Клековача», пршутом, као и домаћи сит и кајмак.Бајина Башта свој 

будући напредак очекује од развоја туризма, занатске производње, производње здраве 

хране и  прекограничне сарадње са суседима са којима се поново успостављају прекинуте 

административне везе кроз формирање Еврорегион "Дрина" . 

 

5.5.2. Туризам  

 

Недирнута и високо атрактивна природа, богатство природних ресурса све више 

представљају основу за туристички развој овог подручја. Туристичку понуду употпуњује 

неколико хотела на Тари и у Бајиној Башти. Од дестинација посебно се издвајају: подручје 

Националног парка „Тара“, врело Перућац, које се улива у Дрину, после краћег тока од 

само 365 метара, Заовинско и Перућачко језеро.  

Посебну вредност на овом простору има Национални парк „Тара“, који се простире 

на површини од 19175ha, од чега се 13000 ha налази под шумама.Проглашен је 
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1981.године Законом Скупштине Србије. Обухвата планине Тару, Звијезду, Столац и 

Црни Врх, кањон Дрине са Перућицом и околину Бајине Баште.49 

На Дрини се традиционално сплавари и пеца, а незаобилазна је и надалеко чувена 

„Дринска регата“. Са 1.600 ендемских биљних и животињских врста, Србије има услове за 

бављење екотуризмоми могућност привлачења клијентеле која је спремна да плати више 

цене.Центар за истраживачке развојне пројекте Еко Дев, изабрао је Бајину Башту и 

Златибор у западној Србији да их промовише код страних инвеститора, 

којисузаинтересованида улажу у зелену индустрију.50 

 

5.6. Општина Пријепоље 
 

5.6.1. Географски положај 

 

Општина Пријепоље се налази у Златиборском округу у југозападном делу Србије 

на простору средњег Полимља између 43°09'25 и 43°29'42 северне географске ширине и 

19°27'00 и 19°53'45 источне географске дужине. Просечна надморска висина подручја је 

изнад 1200 m, што указује да се ради о брдско планинском крају, чија је највиша тачка врх 

планине Јадовник (Катунић) са 1734 m, а најнижа на ушћу Милешевке у Лим на 440 m 

надморске висине. 

Пријепоље пресеца долина Лима правцем југоисток - северозапад, са којом се 

повезује већи број мањих река. На додиру река Лима и Милешевке, са њихове десне 

стране, на просторима речних тераса и алувијалних равни развило се старо Пријепоље. 

Пријепоље и његова околина су активно повезани са суседним местима Црне Горе и 

Србије. Јужно од Пријепоља, долином Лима пут иде према Бијелом Пољу, удаљеном око 

55 km и даље Мојковцу, Колашину, Подгорици и Бару, а северно од Пријепоља према 

Бистрици удаљеној 10 km, где се пут рачва у два смера, један према Новој Вароши 

удаљеној од Пријепоља око 27 km и други према Прибоју удаљеном око 30 km, који даље 

преко планине Златибор иде према Ужицу, Пожеги, Косјерићу, Ваљеву, Београду и 
                                                           
49Кићовић, Д., Вујановић, Д., Јакшић, П., Основе заштите и унапређења животне средине, 

Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Висока Туристичка школа 
струковних студија у Београду, Косовска Митровица и Београд, 2012.г., стр. 191 

50www.bajinabasta.rs, Званична презентација општине Бајина Башта 

http://www.bajinabasta.rs/
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другим местима. Западно од Пријепоља пут води долином Сељашнице преко планинске 

висоравни Јабуке према Пљевљима удаљеним око 30 km, а источно од Пријепоља 

долином Милешевке и планине Јадовник према Сјеници, удаљеној око 30 km и даље 

према Новом Пазару, Приштини и Скопљу. 

5.6.2. Климатске карактеристике 

Пријепоље се сместило на додиру маритимних и континенталних ваздушних маса. 

Од мора је ваздушном линијом удаљено 140 km, а од Панонске низије 160 km. Међутим, 

између Јадранског мора и Панонске низије испречили су се високи планински венци чија 

висина местимично прелази и преко 2500 m. Они спречавају дубље продирање 

континенталних и маритимних утицаја на простору пријепољског краја. Стога се 

Пријепоље може убрајати у градове са умереном - континенталном климом која је знатно 

модификована рељефним утицајем. Средишња годишна температура је око 9,3°C. Средње 

најниже температуре ваздуха су у јануару око -2,8°C, док су средње највише у јулу са око 

19,1°C. Средња годишња количина атмосферских падавина у Пријепољу износи око 789,5 

mm/m² површине. Међутим, за вегетацију је много значајнији распоред киша по месецима, 

интезитету и густини падавина. Највећа количина падавина се излучи током лета и јесени 

а најмања током зиме и пролећа...  

5.6.3. Хидрографске карактеристике 

Лим је највећа река Пријепољског краја те су сви мањи водени токови управљени 

према њему. Он има одлике композитне долине јер се у њој између Бијелопољске и 

Прибојске котлине, наизменично смењују клисуре са речним проширењима - котлинама. 

Са леве стране у Лим се уливају Гостунска, Слатинска, Комаранска река, Грачаница, 

Миоска, Ратајска, Сељашница и Љупча а с десне Гробничка, Страњанска, Дубочица, 

Крушевица, Рибњак, Зебуђа, Милешевка и Бистрица. Највећи број истих има бујични 

карактер.Оно по чему се општина Пријепоље посебно издваја су хидролошки објекти 

високог квалитета. То су, пре свега, токови Лима, Милешевке и Сељашнице као и, бројни 

извори питке воде. Анализа Института за заштиту здравља Србије је показала да је вода из 

свих 13 извора на територији општине Пријепоље исправна и може се користити за пиће. 

У долини Сељашнице (8 км од града) налази се извор висококвалитетне минералне воде, 
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богате селеном. Температура ове воде је 14 С, а капацитет 17 l/min.Град се снабдева водом 

из врела Сељашнице чији је капацитет 220-240 l/s. 

5.6.4. Земљиште 

Територија општине Пријепоље препуна је разноликих пејзажа, од питомих 

котлина у долини реке Лим (бродаревска, великожупска, ивањска и пријепољско - 

залушка), густих шума (Златар, Јадовник, Камена Гора, Лиса, Побијеник и Озрен), 

планинских пашњака (Камена Гора, Јабука, Бабине, Врбово, Страњани, Аљиновићи, 

Правошева...), па до кањона (Милешевке, Лима и Дубочице) и водопада Сопотнице.У 

овом простору пољопривредно земљиште захвата 38.205 ha и представља веома важан 

природни ресурс. 

Табела. Структурапољопривредног земљишта општине Пријепоље 

 Пољопривредно 
земљиште 

Оранице  
и баште Воћњаци Ливаде Пашњаци 

Површина(ha) 38205 8852 1687 10736 16919 
 
Извор:http://www.opstinaprijepolje.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Strategija%20razvoja%2020

11-2015.pdf 

 

5.6.5. Минералне сировине 

На локалитету Чадиње, у близини индустријске зоне се налазие резерве бакра, 

олова и цинка које су процењене на 40 милиона тона. Поред тога, постоје и мања 

налазишта злата, сребра и неметала. 

5.6.6. Шуме 

Територија општине Пријепоље располаже значајним комплексима шума на 

просторима Златара, Јадовника, Озрена, Лисе, Камене Горе, Бабина, Побијеника и других 

планинских предела. Ти предели се одликују свежим ваздухом и мирисно - етеричним 

уљима.Према подацима «СРБИЈАШУМЕ» општина Пријепоље располаже са 65.523,63 hа 

шуме у друштвеном власништву. Од ове површине 6 .525,87 ha је под четинарским 
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шумама, док је под ниским шумама 22.220,32 ha. Овакав састав шуме представља велики 

потенцијал за развој дрвно - прерађивачке индустрије.51 

 

5.7. Општина Ужице 

Општина Ужице налази се у Златиборском округу. Према попису из 2002. у њему 

је живело 54.717 становника (према попису из 1991. било их је 53.607). Лежи на обалама 

реке Ђетиње. Очуване су средњовековне рушевине тада већ врло важног града. Ужице је 

било сједиште партизанске армије у јесен 1941. године. 1946. године име је промијењено у 

Титово Ужице у част Јосипа Броза Тита, а старо име је враћено 1992. године. Ужице је 

центар металне и индустрије машина и гајења воћа. 

5.7.1. Географске одлике 

Ужице се налази на надморској висини од 415 m, која варира и прелази 600 метара. 

Кроз град протиче река Ђетиња , и Ужице је географски стављено у долину Ђетиње. Са 

свих страна Ужице, је окружено планинама, и налази се у регији унутрашњих Динарида. 

Недалеко од Ужица је и граница према Босни и Херцеговини и Црној Гори и практично је 

центар западног дела државе. Ужице је окружено са северозапада и североистока 

планинама Повлен и Маљен, на западу је Тара и Звијезда док је на југу висораван и 

планина Златибор. Влада умерено-континентална клима , а преко зиме у граду 

температура спада високо испод 0˚С, просек. -10˚С. 

5.7.2. Природни ресурси 

Пољопривреда у општини Ужице није развијена и учествује у формирању народног 

дохотка само са 9 %. Од укупно 36.597 ha пољопривредног земљишта, 27% је под 

ораницама и баштама, 37% под пашњацима, 26% под ливадама и 10% покд воћњацима. 

Учешће пољопривредног становништва у укупном становништву општине је 4,5%. 

Упркос томе број регистрованих пољопривредних газдинстава се стално повећава и у 

јануару 2007.године износио је 2345. Последњих година нису спроведена истраживања 

                                                           
51www.opstinaprijepolje.rs 

http://www.opstinaprijepolje.rs/
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јавног мњења у вези руралног развоја. Пољопривреда и сточарство сматрају се највећим 

потенцијалима у општини.52 

Слика 3. Град Ужице, панорама 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/Uzice_pan.jpg 

Град Ужице припада Тарско – Златиборском шумском појасу и мањим делом чини 

најнижи појас и појас виших планина, а највећи део је предео побрђа, нижих и средњих 

планина. Састав биљних заједница је представљен шумским заједницама, које 

представљају оро – климатогени тип вегетације. Травне површине су последица крчења 

шума. Испитивања су показала да највећа контаминација земљишта потиче од 

индустријских постројења.53 

Значајан потенцијал ужичког краја огледа се у електропривреди (Дримске и 

Лимске хидроелектране), металској и металопрерађивачкој индустрији (Ваљаонице бакра 

и алуминијума у Севојну), а текстилна индустрија запошљава око 17000 радника. 

Пољопривредна и прехрамбена индустрија су, такође, у великој мери заступљене у овом 

                                                           
52 Програм развоја општине Ужице, 2008.-2015.г. 
53 Град Ужице, Стратегија локалног одрживог развоја, 2012.-2020.г. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Uzice_pan.jpg


Менаџмент природних ресурса Западне Србије                                                   Ивана Миланов 
 

Ниш, 2013. 74 
 

крају, познатом по квалитетном воћу, поврћу, млечним и производима од меса. Ужички 

крај је највећи извозник малине у земљи.  

5.7.3. Туризам 

Природне лепоте и изграђени туристичко – угоститељски капацитети представљају 

основу развоја туризма. Златибор и Тара су водећи центри планинског туризма, затим 

следе Златар, Голија и Јавор. Сеоски туризам се у овом крају најбоље афирмише. Добри су 

услови за бављење ловом и риболовом. Већ је постала традиционална спортска 

манифестација „Хајка на вука“, која се у фебруару одржава на Златибору, а на Дрини се 

организују и светска првенства у лову на младицу.54 

5.8. Општина Ариље 

Општина Ариље се налази у западном делу Србије, у Златиборском округу, у сливу 

река Рзава и Моравице. 

5.8.1. Географски положај 

Општина је удаљена од Београда 195 km, Чачка 46 km и Ужица 36 km. Смештено је 

у живописној равници на надморској висини од 330 m, а села горњег подручја општине су 

и до 800 m. Највиши врх општине је планина Кукутница са 1.382 m надморске висине. 

Површина општине је 349 km² на чијем подручју живи 19.784 становника (према попису 

становништва из 2002.године), у једном градском и 21 сеоском насељу (организовано у 15 

месних заједница). У општинском центру и приградским насељима број становника од 

краја Другог светског рата непрекидно расте док се у осталим селима непрестано смањује. 

Око 58% становништва је староседелачко, око 23% интерних миграната а око 19% из 

других општина. 

 

 

                                                           
54www.graduzice.org 

http://www.graduzice.org/
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5.8.2. Природно – географске карактеристике 

Општина Ариље је географски подељена на три макрозоне. Брдско-планинска зона 

је у западном делу општине и обухвата села разбијеног типа (Радобуђа, Гривска, 

Северово, Крушчица, Радошево, Висока, Бјелуша, Бреково и Добраче). У овом делу 

доминира воћарство (малине), гајење кромпира и говедарство. Села у овом подручју су 

под утицајем депопулације и старења. Зона магистралног пута и реке Моравице 

(Драгојевац, Миросаљци, Трешњевица, Ступчевићи, Латвица и Богојевићи) у 

југоисточном делу општине је под утицајем згушњавања и урбанизације, а има и 

индустријских и прерађивачких погона. Зона насеља Ариље обухвата и Поглед, Вигоште, 

Церова, Вране, Грдовићи и Вирово и овде су присутни секундарни и терцијарни сектор 

делатности. 

Од укупне површине, 33.438 ha (96,8%) заузимају оранице и шуме, а 

непродуктивна земљишта 1.462 ha (3,2%). Од пољопривредног земљишта оранице, баште, 

воћњаци и ливаде заузимају 14.393 ha. Шуме заузимају 13.312 ha, али од тога високих 

шума има свега око 26%. Преовлађују састојине тврдих лишћара букве, храста и граба. У 

нижим деловима има меких лишћара тополе и врбе. Од четинара преовлађује аутохтона 

смрча. 

Природне вредности на територији општине су Височка бања, Бјелушка потајница, 

Водена пећина, кањони Великог Рзава (Орловача и Височка клисура). 

Хидрологија. Главни водотокови су Голијска Моравица, Велики Рзав и Мали Рзав. 

Мали Рзав се улива у Велики Рзав између Радобуђе и Ариља, а Велики Рзав у Голијску 

Моравицу 2 km низводно од Ариља. Правац пружања водотокова је углавном 

северозапад-југоисток. Мање реке су Пањица, Трешњевачка река, Гривска река, 

Новитовића река, Латвичка река, Биљевачка река и Миросаљачка река. 

Од око четрдесетак извора најобилнији су Велика и Мала бања у Клисури а има и 

врела, као што су Зијача и Мукавица у Бјелуши, Млавско врело у Миросаљцима и 

Топалско врело у Вигошту. Неки од извора су каптирани за водоснабдевање. У Церови, 

Крушчици и Високој постоје издани минералне воде. Водена пећина код Добрача је 
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позната јер из ње извире река.На територији општине је изграђен регионални систем за 

снабдевање водом „Рзав“ који већ водом снабдева општине Ариље, Пожега, Лучани, 

Чачак и Горњи Милановац. Тренутно је капацитета 1300 l/s, а предвиђено је да буде 2300 

l/s пијаће воде.Планским документима је предвиђен развој туризма, риболова, мале 

акумулације па и минихидроелектрана. 

На локацији Зеленика у Радошеву се налази природна реткост, природно станиште 

биљне врсте зеленика (Ilex aquifolium) и то је заштићено природно добро као и крашки 

извор Бјелушка потајница, споменик природе на месту Луке у селу Бјелуша.55 

 

5.9. Општина Прибој 
5.9.1. Географски положај 

Општина Прибој се налази у југозападној Србији, у шумовитој области Старог 

Влаха, у плодној долини реке Лим. Прибој је смештен на тромеђи Србије, Црне Горе, 

Босне и Херцеговине (односно Републике Српске), а граничи се са општинама: Чајетина, 

Нова Варош, Пријепоље, Пљевља, Чајниче и Рудо. 

Прибој захвата површину од 552 km².Општина Прибој има изразито планински 

карактер, а најнижа надморска висина је 392 m, док је највиша 1.500 m. 

5.9.2. Рељеф 

Рељеф општине Прибој је веома разноврстан и интензивно дисециран. У 

геотектонском смислу ова област се налази у области офиолитске зоне Динарида. У 

рељефу се издвајају три основна макрооблика: Речне долине Лима и Увца, 

флувиоденудационе површи и планинске масе, које се углавном дижу са ових површи. 

Најизразитија је површ Јабуке (нижа) и површ Побијеника (виша). Од планина се 

издвајају Побијеник и Јаворје ( са 1486 m н.в.) са леве, а Златар са десне долинске стране 

Лима. Надморска висина долина се креће од 400 до 500 m, површи су високе од 900 до 

1300 m, а планине до 1500 m. Најнижа надморска висина је 392 m. 

                                                           
55www.arilje.org.rs, Званична презентација општине Ариље 
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 Геолошка грађа општине Прибој је веома хетерогена. Овде се, наиме, јављају 

различите стенске формације и скоро сви стратиграфски слојеви од палеозоика до 

квартара. Заступљеност појединих геолошких јединица је неравномерна. Највеће 

пространство заузимају: серија дијабаз-рожначке формације, серпентине и 

серпентинисани перидотити и, потом, палеозојски шкриљци, затим мезозојски кречњаци. 

У појединим деловима општине срећу се и магматске стене. Од терцијарних и квартарних 

наслага доминирају конгломерати, брече и невезани седименти. 

 Геотектонске и геосизмичке карактеристике. Тектоника општине Прибој је веома 

сложена, што се одразило и на морфоструктурни склоп територије. Савремена тектоника 

је везана за дислокације Лима и Увца, као и Пљеваљску котлину која се налази у 

непосредној близини. Што се сеизмичности тиче, ова територија се налази између две 

изразито трусне зоне, Копаоничко-Златиборске и трусне зоне Црногорског приморја. Обе 

ове зоне утичу на сеизмичку хазардност ове области. Ниво сеизмичког ризика је најмањи 

на подручју према Златару (6,5-7), з знатно је ризичније подручје према Пљеваљској 

котлини ( 7,5 ) и Рудом. 

5.9.3. Клима 

Општину Прибој карактерише изразит климатски геодиверзитет. На релативно 

малом простору смењују се жупна, умерено-континентална и субалпска клима. Овакав 

изразит климатски диверзитет последица је велике рашчлањености рељефа (утицај 

планинских маса, хипсометрије, нагиба терена и експозиције) и регионалних 

ветрова. Средња годишња температура у Прибоју износи 9,3°C, док је она на висоравнима 

око 7,6°C. Средња годишња количина падавина за прибојску општину износи 752 mm. На 

површима и узвишењима она је виша него у долини Лима, и креће се између 850-900 mm. 

Удео снежних падавина у укупним падавинама је такође различит. У долини Лима он 

износи 15%, на површима до 30%, док је на планинама преко 40%. 

5.9.4. Природни ресурси 

  Земљиште. Општина Прибој је веома сиромашна земљишним ресурсима. Кривац 

за то је најпре природна средина, а потом људска небрига и немарност. Наиме, веома 
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стрми нагиби онемогућавају дуже задржавање разореног супстрата, а с друге стране 

погодују ерозији земљишта, па је и са те стране стварање и развитак земљишта веома 

отежано. Најквалитетнија земљишта у општини Прибој притиснута су водом акумуације 

ХЕ Потпећ или су уништена прекривком насеља, путева и индустријских објеката. На 

територији општине доминирају скелетна земљишта (литосоли), затим рендзине, ранкер, 

колувијуми, сироземи, гајњаче и смеђа земљишта. 

 Пољопривредно и шумско земљиште у општини. Од укупне површине општине 

Прибој, од 55.300 ha, на пољопривредно продуктивно земљиште отпада 18.427 ha или 

34,95% територије. 

5.9.5. Туризам 

 Само 5 km од центра града је, Прибојска Бања позната по лековитости 

термоминералних извора, и манастир Св.Никола из XII века.  У центру Старог 

Прибоја је Хасан-агина џамија, саграђена 1758. године, Завичајни музеј у коме се чувају, 

изучавају и презентују уметничко-историјска дела и културна баштина Прибоја. Свима 

који желе да осете дах старих времена и упознају традицију овог подручја Етно кућа (кућа 

Јевђевића) у Старом Прибоју широм отвара врата . У Прибоју је 6 матичних основних 

школа, док мрежу средњих школа чине Гимназија и Машинско-електротехничка школа. 

Прибој је општина богатог културног живота, позната по Лимским вечерима поезије, 

Међурепубличком фестивалу дечијег драмског стваралаштва. Прибој је и град спорта, 

град у коме се негује спортски дух. Посебан доживљај је сплаварање Лимом које се 

организује сваке године од маја до октобра.Прибојци су гостољубиви и вредни људи 

који добронамерне посетиоце примају широко отвореног срца. 

 

5.10. Општина Сјеница 

Општина Сјеница је површине 1059 km², што је чини већом општином Републике 

Србије. Налази се у сјеничкој котлини на десној страни реке Увац у обалама мале реке 

Грабовице, географски и екомномски представља средиште Пештерске висоравни. 

Комплекс Сјеничко-пештерске висоравни је претежно планинског карактера. Сјеница је и 
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у Европи позната као веома хладан крај, па се у зимским данима често убраја у 

најхладнија места Европе. 26. јануара 1954. у Сјеници је забележена најнижа температура 

у Србији, и износила је -36 °C. 

 

5.10.1. Природни ресурси 

Општина Сјеница је изузетно богата природним ресурсима. Најзначајнији 

природни ресурси су воде, рудна богатства и богат биодиверзитет. 

Воде. Сјеничко – пештерско подручје обилује разноврсним хидролошким 

обележјима. Текуће воде у општини Сјеница припадају Дринском сливу, а најзначајније 

реке су Увац и Вапа. Увац је најдужа десна притока Лима. Извире на 16 km југозападно од 

Сјенице и кроз општину протиче на дужини од 43 km на Увцу се налазе две 

хидроцентрале са вештачким језерима (Сјеничко и Радоињско). Сјеничко језеро се налази 

на магистралном правцу Сјеница – Ивањица, на 5 km удаљености од Сјенице. Са знатног 

дела Сјеничко – пештерске висоравни воде подземно отичу и појављују се у виду јаких 

крашких врела, од којих настају површинске реке. Познато је Сјеничко, Ступско, врело 

Вапе, Камешнице и других река. У околини Сјенице има десетак река понорница, од којих 

је Бороштица (23 km) најдужа понорница Пештера. Термалне воде се сврставају у значајне 

потенцијале овог краја. Позната термална врела су Бањица и Бања. Термалне воде се не 

експлоатишу. 

Шуме у околини Сјенице су мешовите, a преовладавају четинари. Од зимзелених 

врста дрвећа заступљени су: бор, јела, смрча и клека, а од листопадних бреза, леска, 

јесика, дрен, граб, буква на вишим теренима, а поред река јова и врба. Шуме су богате 

високом и ниском дивљачи што ствара изузетне услове за лов. Сјеница је омиљено 

излетиште. На доброј локацији, поред пута Сјеница-Нови Пазар, налазе се Сјенички 

борићи (борова шума засађена 1929-1934) познато излетиште. Борићи се налазе на 

надморској висини 1000-1045 m окружени пространим ливадама, са чистим ваздухом и 

хладном водом. Погодни су за одмор и освежење а са здравственог аспекта погодују за 

поправљање крвне слике, за нервна обољења итд. Испод борића протиче река Јабланица, а 
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на улазу су ресторан и лепо уређен хотел. Државне шуме на територији општине 

обухватају 35495,69 ha, а у приватном власништву је 8886,00 ha.56 

Минералне сировине. Сјенички басен лигнита сврстава се у значајан енергетски 

потенцијал, не само овог краја, већ и Србије. Басен представља потолину, спуштену и 

усечену у стари палеорељеф. Површина басена је благо заталасана, са надморском 

висином од 900 до 1300 m. Његову хидрографску мрежу чини Вапа, која се северно од 

Сјенице улива у Увац. Овај угљоносни басен захвата површину од око 150 km2. Утврђено 

је да су у економском смислу значајна два угљоносна ревира: Штаваљ – Вишњица – 

Багачићи и Ступ – Вековићи. Детаљно је истражено само лежиште „Штаваљ“.  

5.10.2. Туризам 

За развој туризма овог краја засигурно велики значај има атрактивна и нетакнута 

природа, као и близина специјалног резервата природе „Увац“, чувеног по ендемичним 

врстама флоре и фауне, по импозантном кањону и језеру. То је скрашћена површина, која 

се простире између планина Јавора на североистоку и Златара на југозападу и припада 

општини Нова Варош и Сјеница. Највећу атракцију резервата представљају белоглави 

супови, врста орла лешинара.57 Разноликост нетакнутих станишта, присуство ендемичних, 

реликтних и угрожених биљних и животињских врста од посебног су значаја за очување 

биодиверзитета и геодиверзитета, а самим тим за развој и промоцију туристичких 

потенцијала резервата. Заштићена природна добра у општини Сјеница јесу и Парк 

природе „Голија“ и строги природни резервати „Густавица“ и „Паљевине“.58 

 

 

 

 

                                                           
56 Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.), Сјеница, 2011.г. 
57www.sjenica.com , Званична презентација града Сјеница 
58 Стратегија одрживог развоја општине Сјеница (2010.-2020.), Сјеница, 2011.г. 
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6. Коришћење природних ресурса према Националној стратегији 
 

За управљање природним ресурсима наше земље најзначајније су стратегије, које 

се усвајају на националном нивоу, а које прописују и утврђују основне принципе, којих се 

треба придржавати на овом подручју. Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара је један од таквих докумената.  

Одрживо коришћење и управљање природним ресурсима, према овој стратегији, 

захтева примену три кључна начела: 

1) коришћење обновљивих ресурса не сме да пређе стопу њиховог 

обнављања/регенерације; 

2) коришћење необновљивих ресурса не сме да пређе стопу по којој се развијају 

замене за те ресурсе (коришћење треба да се ограничи на степен на којем се могу 

заменити физички или функционално еквивалентним обновљивим ресурсима или на којем 

се потрошња може компензовати повећањем продуктивности обновљивих или 

необновљивих ресурса); 

3) количина материја, које се испуштају у животну средину, не сме да пређе 

капацитет трансформације загађујућих материја у нешкодљиве или мање 

шкодљиве по живи свет. 

 

Основнипринципи, којих се треба придржавати, јесу:  

- Експлоатација природних ресурса и добара на одрживој основи (таква 

експлоатација,да се природни ресурси могу користити на истом или вишем нивоу и 

у будућности); 

- Заснованост на знању; 

- принцип ефикасног коришћења ресурса захтева максималну ефикасност у 

коришћењу ресурса и смањење губитака у фазама издвајања, прераде, производње, 

коришћења и одлагањатоком животног циклуса ресурса; 

- принцип очувања природних вредности; 

- принципограниченогкоришћењаисупституције (начело супституције се посебно 

односи на супституцију фосилних горива и необновљивих извора енергије 

обновљивим материјалима и материјалима/енергијом добијеном из отпада); 
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- принцип јавног добра– Природни ресурси и добра се сматрају јавним добрима од 

општег интереса, не могу се отуђивати и продавати већ се само могу давати на 

коришћење и старање под одређеним (одрживим) условима; 

- принцип транспарентности – Уговори у вези са добитима од коришћења, односно 

експлоатације природних ресурса и све друге информације из области експлоатације 

природних ресурса које су од значаја за животну средину и њено очување треба да 

су транспарентни и доступни јавности. 
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7. Закључак 

Да ли се управљање природним ресурсима на територији Западне Србије спроводи 

на адекватан начин и који су основни недостаци менаџмента? Један од битних проблема, 

који се јавља на подручју менаџмента природних ресурса је засигурно ниска и неразвијена 

свест код већине становника о потреби рационалног коришћења ресурса. У теорији се 

добро зна како и на који начин треба управљати овим подручјем, међутим, у пракси је 

сасвим другачија ситуација. 

Недовољна свест о озбиљности проблема доводи до прекомерне и стихијске 

експлоатације природних ресурса, што даље за собом повлачи низ других негативних 

последица. Поред тога, проблем је угрожавање природних ресурса појединим 

антропогеним активностима. 

Хидрографски потенцијал овог краја може се вишеструко искористити, али се као 

основни проблем јавља недостатак финансијских средстава. Горући проблем је и све веће 

загађење појединих водотока, који се налазе у близини градских насеља са развијеном 

индустријом. Основни циљ на овом подручју је пречишћавање водотока и њихово 

превођење из више у нижу класу (виша класа – виши степен загађености). Поготово су 

угрожени водотоци, у које се испуштају отпадне воде индустрије, а овај проблем је на 

подручју Западне Србије најизраженији у Ужицу и Севојну. Шуме се не користе 

рационално и проценат пошумљености је, у односу на укупну површину посматраног 

подручја, низак. Минералне сировине се експлоатишу уз коришћење застареле опреме, а 

нова лежишта, потенцијално економски значајна, не користе се због недостатка 

финансијских средстава, како би се активирала и експлоатисала.  

Свака непланска и прекомерна антропогена активност погоршава стање животне средине, 

нарушава се еколошка равнотежа и то има шире импликације. Да би привредне 

делатности нормално функционисале и обезбедиле нормалан привредни развој, неопходно 

је заштити основу, на којој се развијају. То основа је представљена природним ресурсима. 

Квантитет природних ресурса је, с једне стране, важнији за привредне делатности попут 

пољопривреде или шумарства, а квалитет, с друге стране, за туристичку делатност. 
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Туризам свој развој заснива на очуваној, изворној и квалитетној животној средини и 

основним садржајима простора.  

Неопходно је придржавати се усвојених стратегија, односно смерница у 

стратегијама, како на локалном, тако и на регионалном и националном нивоу, 

предузимати активности и обезбедити адекватан мониторинг истих. Степен успешности 

сваког даљег развоја на територији Западне Србије, као и земље у целини, зависиће од 

успешности и адекватног управљања најзначајнијим богатством – природним ресурсима. 
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