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1. Увод 
 
 Природни услови су фактор привредног развоја једне државе. Њихов утицај на 
привредни развој зависи од нивоа развијености привреде једне државе. Ако је ниво 
развијености већи и утицај природних услова као фактора привредног развоја је нижи и 
обратно. Природни ресурси играју важну улогу у развоју привреда већине држава у 
савременом свету. Они су опште добро и заједничко богатство. У условима светске 
енергетске и сировинске кризе долази до пораста значаја природних ресурса за динамику 
производње сваке националне економије. Природно окружење представља извор 
природних ресурса који су потребни за развој производње, достављајући привреди 
потребне сировине и енергију.  
 Познавање природних услова има за циљ правилан и рационалан приступ у 
коришћењу природних потенцијала неког простора, без изразитих нарушавања природне 
равнотеже на њему. Пракса Норвешке, а и других држава, доказала је да привреда једне 
државе може да оствари значајан раст и развој захваљујући открићу минералних сировина 
или енергетских ресурса на својој територији. Комплексном анализом природних услова 
неког простора може се утврдити оптимална намена одређене територије, а анализе су 
незамисливе без доброг познавања интензитета природних процеса који делују на тој 
површини. То значи да анализа природних услова подразумева њихово тренутно стање 
које је настало као синтеза деловања различитих природних, али све више и антропогених 
процеса на тој површини. 
 Укупан привредни развој Србије текао је споро у поређењу са развијеним земљама, 
био је прекидан петовековним ропством, борбама за ослобођење, Балканским ратовима, 
Првим и Другим светским ратом, ратним сукобима на територији СФРЈ и одвајањем 
Хрватске (1991. год), Словеније (1991. год), Босне и Херцеговине (1992. год), Македоније 
(1992. год), инфлацијом деведесетих година XX века и међународним санкцијама, Нато 
агресијом 1999. године, одвајањем Црне Горе 2006. године и другим бројним 
отежавајућим околностима и дуговима који су задесили Србију. Након сваког рата Србија 
се суочавала са великим бројем људских жртава и са великом материјалном штетом, што 
је условљавало обнову и отклањање последица рата. 
 У свету су се након 1990. године десиле значајне и дубоке економске промене, али 
и технолошки, политички и пословни заокрети који су довели до нове расподеле снага. 
Дошло је до нових процеса глобализације и либерализације. Почетком XXI века и Србија 
улази у процес транзиције и реформи, паралелно са демократским променама, као једна од 
последњих земаља југоисточне Европе. Стабилизација друштвено – економских и 
политичких прилика и побољшања њене позиције на међународном плану, створили су 
основу за много успешнији и динамичнији привредни развој. 
 У овом раду посебна пажња је посвећена најважнијим факторима развоја привреде, 
с тим што је највећи део посвећен природним факторима. У оквиру природних фактора 
издвојени су географски положај Србије, који је веома повољан, затим минерални 
потенцијали којима Србија не обилује, али се могу користити за даљи раст и развој. 
Посебно су значајни водни и енергетски потенцијал, који ће у наредним година можда 
одиграти најзначанију улогу у развоју Србије, као и пољопривредни и шумски потенцијал 
које је Србија користила од давнина. 
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2. Најзначајнији фактори развоја привреде 
 
 У најопштијем смислу, привреда представља подсистем друштва. Њене основне 
функције јесу да ствара материјална добра и да врши услуге привредног карактера.1 
Степен развоја привреде опредељује степен развоја једног друштва. Резултати развоја 
привреде се прате и оцењују коришћењем посебних макроекономских категорија 
(друштвени производ, национални доходак, запосленост, инфлација, стабилност валуте и 
др.).2

 Бројност и разноликост фактора развоја привреде усложњава проблем мерљивости 
њихових ефеката. Поједини фактори су мерљиви, а поједини не, или недовољно мерљиви.
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Као најзначајнији фактори развоја привреде издвајају се природни услови, становништво, 
капитал и техничко – технолошки услови. 

2.1 Природни услови   
 
 Под природним условима неког простора подразумева се комплекс утицаја 
различитих елемената природне средине (подлоге, рељефа, климе, воде, типа вегетације) и 
човека, а познавање њиховог рецентног стања представља основу интегралног приступа у 
планирању коришћења површина.  
 Природни ресурси су природна богатства - биљни и животињски свет, вода, ваздух, 
земљиште, нафта, метали, руде, минерали и др. Користећи природне вредности и 
обликујући их према својим потребама, човек је опстајао и развијао се као културно, 
социјално и духовно биће. Развој различитих технологија, олакшао је живот савременом 
човеку али је довео до бржег искоришћавања његове околине, и бржег исцрпљивања 
ресурса. 
 Користе се у врло различите сврхе, као што су производња најразноврснијих 
производа важних за свакодневни живот, затим за добијање електричне енергије, гајење 
усева, вожњу аутомобила и др. Природни ресурси су свуда око нас, а због растућих 
потреба врло се брзо искоришћавају. Многи се исцрпљују брже него што могу бити 
надомештени новим.  
 Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни природни 
ресурси који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су биолошки 
системи Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера, океани и др. Другу 
групу чине ресурси који се користе за развој и напредак људске културе и цивилизације, 
односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу се и прерађују у 
производним процесима, при чему се користе материјали биолошког порекла: дрво, 
метали и неметали, природни енергетски ресурси и др. Који се делови природе јављају као 
природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа развијености технике и 
технологије, од економских могућности и целисходности коришћења, и степена 
истражености и познавања ресурса. Уобичајена генерална подела природних ресурса, код 
и у свету, јесте подела на исцрпљиве и практично неисцрпљиве, док се исцрпљиви деле на 
обновљиве и необновљиве. Обновљиви ресурси су сви природни ресурси који се троше 
спорије него што се регенеришу. Обновљиви ресурси укључују ваздух, воде и биомасу. 
                                                            
1 М.Божић, „Економска политика“, Правни факултет, Ниш, 2009. 
2 Н.Аземовић, В.Стефановић, „ Национална економија“, Природно-математички факултет, Ниш, 2011. 
3 Г.Милошевић, „Основи економије“, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009. 
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Ипак, неки од њих могу постати необновљиви, уколико се брже троше од циклуса 
обнављања (нпр. подземне воде). Обновљивим ресурсима припадају и дрво и кожа. 
Необновљивим ресурсима сматрају се природни ресурси који не могу поново настајати, 
као што су фосилна горива, у која спадају угаљ, нафта и природни гас, разне врсте камена, 
метали, уран и други материјали и минерали.4 Према неким проценама, укупне светске 
резерве нафте биће потрошене у наредних 30 до 40 година, руде цинка и бакра за 20 год., а 
угља и природног гаса има нешто више, за наредних 100 година.5

 Класификација природних ресурса у Европској унији обухвата поделу на 
исцрпљиве и неисцрпљиве, а у оквиру сваке од њих издвајају се обновљиви и 
необновљиви.
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Неисцрпљиви обновљиви ресурси су: 
 

а) дисперговани ресурси: соларни, ветар, таласи и падавине, и 
б) акумулирајући ресурси: ваздух и океани. 
Неисцрпљиви необновљиви ресурси су ресурси који се могу рециклирати и 

повратити: метали, минерали и земљиште. 
Исцрпљиви обновљиви ресурси су: 
а) биолошки ресурси: шуме, рибљи фонд и биомаса, и 
б) акумулирајући ресурси: слатководни басени, издани и земљиште.  

 Исцрпљиви необновљиви ресурси су ресурси који се могу рециклирати и 
повратити: метали, минерали и земљиште. 
 
2.2 Становништво 
 
 У процесу привредног развоја, становништво има изузетно велики значај, јер оно 
обезбеђује најважнији инпут у развојном процесу, а с друге стране, јавља се као крајњи 
корисник развојних резултата. Становништво је у исто време и произвођач и потрошач. У 
улози потрошача појављује се целокупно становништво. Оно својим обимом и својом 
куповном моћи одређује величину домаћег тржишта и тако индиректно утиче на 
производњу. Улога произвођача резервисана је за само један део становништа,  а то су 
запослена лица. Радно способан део укупног броја становника чини горњу границу 
расположивог радног потенцијала. Свака држава треба да тежи постизању пуне 
запослености. 
 Иако су сви економски ресурси важни, становништво је најважније. Њихова 
изузетност и специфичност стављају их у први план у односу на остале ресурсе, а њихов 
немерљив значај за економску успешност чини их најважнијим ресурсима привреде. 
Њихова специфичност и значај, између осталог, огледају се у следећем: 

• људски ресурси, за разлику од осталих ресурса, могу да ставе у функцију све умне, 
физичке  и друге потенцијале којима располажу; 

• људски ресурси, добро укомпоновани и усмерени у правцу тимског концепта рада, 
обезбеђују синергијски ефекат, који укупне резултате рада чини већим од 
појединачно остварених резултата; 

                                                            
4 Р.Тошовић, „Природни ресурси Србије“, Демократска странка Истраживачко-издавачки центар, Београд, 
2006. 
5 Б. Лакушић, „Природни ресурси Србије“, преузето са интернета 25.10.2014. 
6 Р.Тошовић, цит. дело 
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• резултати рада појединаца, група, тимова и организације у целини, између осталог, 
зависе и од понашања и мотивисаности менаџера; 

• једино човек може обликовати визију, пројектовати стратегију, имати идеје, 
креирати, осмишљавати нове производе и слично; 

• људски ресурси имају способност самообнављања и развоја, тим пре што се 
употребом не обезвређују и не смањују, него потвђују и повећавају; 

• улагање у људске ресурсе је исплативије од улагања у било које друге ресурсе, јер 
без човека и његовог рада нема ни вишка вредности, односно новостворене 
вредности.7

 Становништво и људски ресурси, као његова најзначајнија компонента, имају 
вишедимензионални утицај на развој привреде у свакој држави и представљају. Због тога 
се, посебна пажња, мора поклањати стању и променама које се дешавају у развоју 
становништва.  

 

 Србија је посебно интересантна за изучавање њеног становништва: кретање броја 
становника, његове структуре, проблем демографског пражњења појединих подручја. Још 
већи изазов представља изучавање људских ресурса у Србији, посебно са становишта 
проблема структуре кадрова (образовне, квалификационе, полне), кретање незапослености 
и решавања проблема истог, и сл. За нашу земљу је важно изучавање становништва и са 
становишта националне структуре, миграторних кретања, проблема пренасељености и 
ненасељености, и сл. 8

 
 

2.3 Капитал 
 
 Капитал обухвата све оне ресурсе који с налазе изван природе, а служе производњи 
материјалних добара и услуга: машине, алати, грађевински објекти и сл. Појам капитала се 
различито дефинише у економској теорији. Под капиталом се подразумева вредност 
ствари, добара, новаца и сл. Капитал је уложена вредност помоћу које се остварује 
известан прираст те вредности. Он је богатство у виду новца, добара или имовине која се 
користи ради увећања богатства.9 У физичком смислу, капитал представља средства за рад 
и предмете рада.10

 Сва напредовања у производњи везују се за капитал као производни чинилац. За 
разлику од природних услова и становништва, под чијим се дејством одвијају производња 
и привредни развој капитал је производни чинилац који је дело човека, резултат његове 
дотадашње привредне активности и укупног економског понашања. 

 

 Капитална добра и људски рад се у производњи јављају у улози супститута – 
несташицу капиталних добара могуће је надокнађивати људским радом и могуће је 
несташицу људских ресурса супституисати капиталним добром. Капитална добра имају 
пресудну улогу у привредном развоју, па се њихова расположивост у некој привреди може 
узимати као поуздано мерило њене развијености или неразвијености. 
 Полазећи од облика испољавања, капитал можемо посматрати као реални и 
финансијски. У реалном облику капитал се јавља у форми машина, алата, зграда, 
полупроизвода, готових производа и сл. У финансијском облику капитал може бити у 
                                                            
7 Ж.Пржуљ, „Менаџмент људских ресурса“, Институт за развој МСП, Београд, 2002. 
8 З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, „Национална економија“, ПЕТРОГРАФ, Ниш, 2008. 
9 Г.Милошевић, цит. дело 
10 З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит. дело 
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форми различитих финансијских инструмената обвезница, акција, штедних улога и др. 
Капитал се може посматрати и према облицима улагања. Полазећи од улагања капитал 
моће бити у облику индустријског, трговачког, зајмовног, акцијског и земљишног. 
Индустријски капитал уложен је у производњу добара и услуга. Трговачки капитал има 
улогу да обави функцију прометног процеса, односно да омогући тржишну размену добара 
и услуга. Зајмовни капитал омогућује пласман слободних новчаних средстава уз доношење 
добити имаоцу капитала. Акцијски капитал представља нови облик концентрације и 
централизације капитала.11

  
 

2.4 Техничко – технолошки прогрес 
 
 Техника представља вештину, знање, да се нешто уради и средства, оруђа и оружја 
помоћу којих нешто може да се уради – да се произведе са задовољењем индивидуалних 
или друштвених циљева. Техника је у дугом периоду била и синоним за технологију, 
међутим са развојем науке и производних снага ова два појма су се све више 
диференцирала. Под технологијом, у савременим условима, подразумева се системска 
примена науке и организационих знања за извршавање одређених задатака у процесу 
производње и свакодневном животу.12

 Уже посматрано, технолошки развој изражава развојне промене у техници и 
технологији. У ширем смислу технолошки развој обухвата: 

  

• стални процес усавршавања средстава за рад; 
• усавршавање постојећих и премену нових предмета рада; 
• развој постојећих и примену нових технологија; 
• усавршавање поступка коришћења постојећих и освајања нових извора енергије; 
• усавршавање постојећих и проналазак нових производа; 
• усавршавање организације и метода управљања привредом.13

 Савремени развој привреде и развој индустрије подразумевају уважавање техничко 
– технолошког прогреса и уношење све већег обима квалитетнијих средстава за рад и 
изналажење нових технолошких процеса који ће убрзати процес производње и заменити 
живи рад. Технолошки прогрес посебно утиче на раст производње и њену продуктивност. 
Усавршавање постојеће технике и технологије и њихов развој омогућавају да производња 
стално остварује динамичан раст па се они данас сматрају главним генератором раста 
производње и развоја привреде. 

 

 Технолошки развој у области предмета рада и технологије смањује зависност 
производње од природних услова, односно доприноси потпунијем коришћењу природних 
ресурса. То нарочито долази до изражаја у развоју индустрије у којој се врши супституција 
природних сировина и материјала индустријски произведеним. 
 Савремени технолошки развој карактеришу врло динамичне промене које он 
изазива у привредном и друштвеном развоју. У том динамичном развојном процесу један 
његов облик смењује други. Механизација је прерасла у аутоматизацију, која је повезана 
са роботиком и компјутеризацијом. У новије време нарочите промене доносе 
информационе технологије, хемизација, биотехнологија, генетски инжењеринг... 

                                                            
11 Г.Милошевић, цит. дело 
12 З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит. дело 
13 М.Божић, цит. дело 
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3. Природни услови – фактор раста и развоја привреде Србије 
 
 Привредни раст показује извесно текуће повећање материјалне производње у 
једном периоду, а развој показује законите тенденције које се манифестује на дужи рок 
условљено структуром друштвено – економских промена.14

 БДП Србије је у периоду од 2002 -2012. године растао по просечној годишњој стопи 
од око 3%, уз забележен пад у 2009. од 3,5 % и 1,7% у 2012. години услед негативних 
ефеката глобалне економске кризе. Реални раст БДП у првом кварталу 2014. године у 
односу на исти период претходне године износио је 0,1%. Према подацима Светске банке 
БДП по становнику у Србији, 2013. године износио је 5.730$. 

 Привредни раст је ужи појам 
од привредног развоја, јер развој обухвата поред раста друштвеног производа, структурне 
промене у привреди и промене у расподели доходка, које доприносе порасту животног 
стандарда већине становништва. Структурне промене у привреди се испољавају кроз 
промене производне структуре кроз подизање степена развоја поделе рада и ширење 
производње од примарних ка секундарним и терцијарним делатностима, уз повећање броја 
запослених. 

 
Графикон бр. 1 - Укупан БДП (у милионима евра) и БДП по становнику (у еврима) 2004 – 2013 

 

 
Извор: Србија као ваш пословни партнер – Привредна комора Србије 

 
 Поред становништва, капитала, техничко – технолошког прогреса, природни извори 
су важан елемент производног процеса. У сагледавању и издвајању природних ресурса 
запажа се класификовање различитих група, врста и појединачних типова ресурса. Овим 
радом биће обухваћени: 

• географски положај; 
• минерални потенцијали; 
• водни и енергетски потенцијали; 
• пољопривредни и шумски потенцијали. 

 
 
 
 

                                                            
14 Н.Аземовић, В.Стефановић, цит. дело 
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3.1 Географски положај  
 
 Србија је балканска, средњоевропска (панонска) и подунавска држава. Налази се на 
Балканском полуострву, у средњој и југоисточној Европи, а дужином од 588 km кроз 
Србију протиче Дунав. Преко ње воде и укрштају се бројни копнени, речни и ваздушни 
међународни путеви који повезују Европу са Азијом и Африком.  
 Растојање између најсеверније тачке, 10 km од Суботице, прелаз Келебија, до 
најјужније тачке, село Растелица, општина Гора, износи 495 km. Растојање између 
најзападније тачке, код Бездана, и најисточније тачке, врх Сребрна глава на Старој 
планини износи 425 km. Географски центар Србије налази се у насељу Гривац, општина 
Кнић.15

 Површина Србије је 88.361 km2. Граничи се са Мађарском, Румунијом, Бугарском, 
Македонијом, Албанијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином и Хрватском. Укупна 
дужина границе је 2.350,2 km. 

 

Карта 1. Балканско полуострво 

 
Извор: wikipedia.org 

 
 Србија се највећим својим делом налази на Балканском полуострву, око 75% њене 
површине је јужно од Саве и Дунава, изабраних као северна граница полуострва. Овај део 
се одликује великом сложеношћу. Најистакнутије целине јесу Динарски, Родопски, 
Карпатско – Балкански, Шарски и Проклетијски планински системи.  
 Готово средином Балканског полуострва, па и Србије, тече Морава (Велика и 
Јужна), која заједно са Вардаром чини удолину, окосницу Балканског полуострва. Њом 
                                                            
15 Д.Јовичић, „Туристичка географија Србије“, Универзитет у Београду-Географски факултет, Београд, 2009 



9 
 

води најзначајнији паневропски пут, Коридор 10. Један део Коридора 10 (Коридор 10 – c) 
иде долином Нишаве и Марице, спајајући на тај начин Ниш и Истамбул, преко Софије и 
Пловдива. Мањи део југоисточне Србије – долином Пчиње и Косовске котлине преко 
Неродимке и Лепенца, морфолошко – хидролошки, па и саобраћајно гравитира ка Егејском 
мору. На основу тога, Србија представља природни мост и раскрсницу између западне, 
средње, јужне и источне Европе и југозападне Азије.16

 Србија је и средњоевропска држава, јер се 25% њене територије налази северно од 
Саве и Дунава, по ободу и дну Панонске низије. То је пространа Војводина, око Саве, Тисе 
и Дунава. Широко је отворена ка северу и западу и омогућила је продор утицаја из Средње 
и Западне Европе. Кроз Војводину иду путеви Е – 75: Будимпешта – Суботица – Нови Сад 
– Београд, и Е – 70: Загреб – Сремска Митровица – Рума – Београд – Вршац – Букурешт. 

 Значајана је и улога удолине 
Западне Мораве у повезивању источних и западних делова Србије, као и долина Ибра 
којом води ткз. Ибарска магистрала, повезујући Краљево са Скопљем. 

 
Карта 2. Војводина 

 
Извор: slobodan.net 

 
 Дунав извире на планини Шварцвалд, протиче кроз 10 држава, и улива се у Црно 
море градећи делту. Једна од држава је и Србија, што је веома значајно за њен привредни 
развој. Дунав одводњава 92,4% територије Србије. У њега се стичу све велике реке Србије, 
а на њему лежи и главни град. Њим воде важни речни путеви, а Србија се је захваљујући 
Дунаву и каналу Дунав – Рајна – Мајна налази на делу тих путева, који повезују Северно и 
Црно море.  
 Плован је целом својом дужином кроз Србију и врло значајан за речни саобраћај, 
туризам, а изградњом хидроенергетског система Ђердап I и Ђердап II, у сарадњи са 
Румунијом, доприноси бољим односима међу суседима и већем искоришћавању 
хидроенергетског потенцијала Дунава. 
 
 
 
                                                            
16Д.П.Родић, М.А.Павловић, „Географија Југославије I“, Савремена администрација Д.Д., Београд, 1994 
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Карта 3. Дунав 

 
Извор: wikipedia.org 

 
 Повољан географски положај Србије вековима је привлачио стране освајаче, што је 
резултирало бројним ратовима и сукобима на територији наше државе. Овде су се често 
укрштали интереси страних сила. На Србији остаје да очува и унапреди свој повољан 
положај. 
 
3.2 Природни потенцијали 
 
 Развој привреде сваке државе, условљен је природним условима. Природни услови 
се односе на климу, воду, рудно богатство, пољопривредни, шумски и енергетски 
потенцијал итд.  
 Србија иако је мала држава, поседује квалитетне природне потенцијале. Посебан 
значај заузима водни потенцијал, реке, језера, подземне воде, термоминералне воде, али и 
пољопривредно земљиште, рудна богатства, шумско богатство... 
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3.2.1. Минерални потенцијали 
 
 Територија Србије одликује се бурном геолошком прошлошћу. Настала је 
покретима три орогенезе. Покретима каледонске орогенезе, која је трајала од почетка 
силура до средине девона, дошло је до повлачења мора са једног дела копна у Карпатско – 
балканском луку. Покретима херцинске орогенезе, која је почела крајем девона и трајала 
до краја палеозоика, дошло је до стварања родопског копна, које се на територији Србије 
пружа око Јужне и Велике Мораве, као и до стварања панонског копна. Док је покретима 
алпске орогенезе, која је почела у горњем тријасу, а траје и дан данас, дошло до 
формирања Западне и Источне зоне млађих веначних планина, а истовремено до раседања 
родопске масе и настанка Средишње зоне громадних планина и котлина и спуштања 
панонског копна. 
 Вулканска активност условила је стварање разноврсних стена за које су везане 
појаве руда метала и неметала. На територији Србије вулкани су били активни током 
неогена, па и током креде, али почетком квартара она нестаје, тако да данас нема активних 
вулкана. Најјача је била на простору уздужних и попречних раседа, првенствено на 
територији Родопске масе и у Источној Србији, али палеовулканских облика има и у 
другим деловима Србије.  
 Минерални ресурси, с обзиром на геолошку грађу наших терена, су веома 
разноврсни у погледу врста, количина, квалитета и економског значаја. Минерално –
сировински ресурси се у односу на остале природне ресурсе одликује највећим степеном 
повезаности са индустријом. Разликују се метали и неметали. 
 
 3.2.1.1. Налазишта и производња метала  
  
 Налазишта разноврсних метала јесу природна основа за развој индустрије, самим 
тим и привреде. Бројна лежишта последица су геолошке прошлости Србије и појаве 
разноврсних стена које учествују у њиховој градњи. На простору Србије рударило се од 
давнина. Од старих цивилизација пре Словена – Илира, Келта, Трачана, Римљана, преко 
чувених рудара Саса у доба Немањића, затим рударења Француза, Енглеза, Немаца, до 
савремених ископавања данас. Главна налазишта налазе се у Планинско – котлинско – 
долинској макрорегији.  
 Бакар је одавно познат метал и у савременом свету није могуће замислити 
машинску, хемијску и војну индустрију без бакра. У Србији је бакар широко 
распрострањен. Има га у околини Косовске Митровице, Трепче, Новог Брда, околина 
Ваљева, на Копаонику, око Крепољина и Босилеграда. Али свакако су највећа налазишта у 
Источној Србији, у Бору, Мајданпеку, Кривељу и Церову јер је Карпатско – балканска 
област најзначајније налазиште руде бакра.  
 Лежиште бакра у Бору је познато је још око пре 2.000 година, када је експлоатисано 
злато, а затим бакар. Производња је почела  1903. године. У периоду између два светска 
рата басен се налазио у поседу страног капитала. Французи су експлоатисали 
најквалитетнију руду (5 – 7%). У току Другог светског рата Немци су интензивно 
рударили у борским рудиштима.17

                                                            
17 М.А.Павловић, цит. дело 

 У Бору се добија 17 различитих врста метала, а по 
подацима Рударско – топионичарског басена Бор, резерве износе око 1,38 милијарди тона 
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руде и садрже око 5,1 милиона тона бакра, 202 тоне злата и 1.477 тона сребра. Руда која се 
данас експлоатише садржи од 0,28% до 0,38% бакра. 
 

Карта 4. Просторни распоред бакра у Источној Србији 

 
Извор: borovizia.blogspot.com 

 
 Олово је метaл које се добија из руде галенит. На територији Србије експлоатисан 
је још за време Римљана. Највећа налазишта су Авала, Велики Мајдан, Крупањ, Леце, 
Копаоник, Рудник, Трепча, Јањево, Ново Брдо, Кижница и Ајвалија. Цинк је стални 
пратилац олова и скоро увек се јављају заједно и на истом месту, па се због тога користи 
заједнички назив оловно – цинкана руда. Данас се олово и цинк експлоатишу на Руднику, 
док су остали рудници затворени, а за руднике на Косову не постоје подаци. 
 Антимон спада у групу ретких метала. Највећа лежишта антимона у Србији су у 
ткз. Подрињској зони Зајача и Крупањ, затим код Бујановца и лежиште Лиса код Ивањице. 
Некада је Србија захваљујући налазишту Зајача била међу првим земљама у Европи по 
производњи антимона. Данас се улажу напори у обнављање производње у овим 
рудницима. Резерве се процењују на око 9 милиона тона.18

 Бизмут је у природи редак, а у привреди тражен и веома скуп метал. Овај метал се 
јавља у рудоносним областима где има руде бакра, гвожђа, сребра, никла и кобалта. У 
габроидним стенама источне Србије бизмута има у околини Књажевца, као и у околини 
Трепче.

 

19

 Лежишта магнезијума су утврђена на Фрушкој Гори, Авали, Руднику, Копаонику и 
у околини Ужица. 

 

 Жива спада у ретке метале, а користи се у течном стању и добија из руде 
цинобарит. У Србији су позната лежишта руде живе код Авале, у околини Шапца, на Дели 
Јовану и у околини Призрена. 
 Сребро представља одавно познат племенити метал, који се добија из руде 
агрентита, али се најчешће јавља уз руду галенит и друге руде везане за еруптивне стене и 

                                                            
18 З.М.Аранђеловић, Ж.Глигоријевић, цит. дело 
19 М.А.Павловић, цит. дело 
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кристаласте шкриљце. Најзначајнија лежишта сребра у Србији су у басену Трепча и у 
сливу Пека.20

 Злато представља скупоцен племенити метал. Налазишта овог метала везана су за 
еруптивне стене, али га има и у секундарним лежиштима и наносима река. У Србији злата 
има у гранитним и златоносном пиритима андензитског масива Рудника, Копаоника, ужег 
Подунавља и Тимочке крајине. Злато се добија при преради руде бакра у Бору и мање 
прерадом олово – цинкане руде у Звечану.

 

21

 Платина се не производи у већим количинама, а њене резерве су откривене у 
околини Врњачке бање и Трстеника. 

 

 Руда гвожђа представља основну сировину за производњу сировог гвожђа и челика 
и основу за развој црне металургије. Прва група налазишта протеже се од Београда до 
Косова. На Руднику, а нарочито на Копаонику (налазиште Суво рудиште) утврђене су 
моћне наслаге. Друга група налазишта је у источној Србији у близини Мајданпека, Рудне 
главе и Црњајке. Досадашњи рудници су затворени због неекономичности.  
 Оплемењивачи челика су метали који се додају кованом гвожђу да би се појачала 
његова техничка својства. У ову групу спадају манган, хром, волфрам, молибден, никал, 
кобалт, кадмијум и ванадијум.  
 Манган спада у групу важних оплемењивача челика и утиче на јачину, тврдоћу и 
еластичност челика. Налазишта мангана најчешће су везане за дијабазне рожнаце, на 
подручју Копаоника и Златибора. 
 Хром спада у ретке метале оплемењиваче челика и највећа лежишта се налазе на 
Косову и Метохији, око Ђаковице, Урошевца, Призрена и Пећи. У западној Србији 
лежишта су у околини Ваљева, Чачка и Рашке. 

 
Карта 5. Просторни распоред калаја, молибдена и волфрама у борском региону 

 
Извор: borovizia.blogspot.com 

 
 Молибден је редак и цењен метал. Нашао је велику примену у војној индустрији. 
Сматра се да Србија поседује значајне резерве, а најзначајнија налазишта су Крива Феја 
                                                            
20 М.А.Павловић, цит. дело 
21 исто 
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код Врањске Бање и Мачкатица код Сурудулице. Јавља се и у гранитима североисточне 
Србије (Тенда и Црњајка), на Копаонику, код Гњилана и на Бесној Кобили.22

 Волфрам је метал без кога не може да се замисли савремена машиноградња. 
Користи се за добијање специјалних врста челика неопходних у аутомобилској и авионској 
индустрији. Налазишта су сконцентрисана на два подручја: Благојев камен, код 
Мајданпека и Нересница код Сурдулице. 

 

 Лежишта никла су откривена у Шумадији, код Ораховца, Урошевца, Косовске 
Митровице, у сливу Ибра, око Студенице, око Жељина и Столова. Руда никла се 
експлоатише на планини Голеш. 
 Кобалт је редак метал кога има на Копаонику, Руднику и око Грачанице. 
 
  3.2.1.2. Налазишта и производња неметала 
 
 Неметали су такође важни за развој индустрије, са применом у индустрији стакла, 
грађевинског материјала, пољопривреду, хемијску индустрију и друге. Откривено је око 
тридесетак неметаличних минералних сировина на територији Србије.  
 Србија је дуго сматрана једним од највећих европских произвођача 
висококвалитетног синтер – магнезита. Ранијим истраживањима утврђене су резерве од 11 
милиона тона. Налазишта су на територији ткз. Златиборске зоне – Лиска, Криве Стене, 
Коњске Торине, Стубло, Косе и Беле воде код Нове Вароши, затим у околини Краљева, 
Чачка, Ужица. Капацитети нису били добро опремљени за експлоатацију, па су 
експлоатисани сами најквалитетнији слојеви руде.23

 Сировинска основа за развој цементне индустрије је врло повољна. Утврђене су 
резерве лапораца и других неметала, неопходних у процесу производње, дозвољавају 
интензивнији развој ове делатности, чија производња заостаје за растућом потрошњом 
грађевинског тржишта. На територији Србије најпознатија лежишта су Беочин на Фрушкој 
гори, затим 

 

Раља, Косјерић и Поповац. 
 Азбест је силикатни минерал који се користи у грађевинарству као изолатор и 
приликом прављења комбинезона отпорних на ватру . Налазишта овог неметала у Србији 
су – Страгари у Шумадији, затим околина Чачка, долина реке Ибар (Корлаћа) и 
долина Топлице.  
 Барит је значајан минерал који се користи у нафтној индустрији тј. приликом 
екплоатације бушотина нафте и гаса у циљу смањења притиска. Налазишта ово неметала у 
Србији концентрисана су у Карпатском пределу, тачније у долини Поречке реке. 
 Примена кварца је вишеструка, а најчешће се користи у грађевинској индустрији и 
при производњи накита. Експлоатише се у Рготини код Зајечара, Слатини и у Колубарском 
басену угља у Тамнави. 
 Мермер је метаморфна стена, веома значајна и вишеструко применљива. Користи 
се у грађевинској индустрији, као и у уметности. Највеће и најпознатије налазиште 
мермера у Србији је на планини Венчац у близини Аранђеловца, али и код Пећи и Дечана. 
 
 
 
 
                                                            
22 М.А.Павловић, цит. дело 
23 М.А.Павловић, цит. дело 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%99%D0%B0�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80�
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1�
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81�
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
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Извор: Водопривреда Србије 
 
 

 

3.2.2. Водни и енергетски потенцијали 
 
 3.2.2.1. Водни потенцијали 
 
 Водни ресурси Србије захтевају посебну пажњу с обзиром на животни значај воде 
као материје. Водни потенцијал Србије се огледа у површинским водама, подземним 
водама и језерима, и неопходан је за снабдевање насеља, индустријске потребе, 
наводњавање обрадивог земљишта и одвијање укупних привредних активности.  
 

          Слика 1. Просечне год. суме падавина 
 Велики утицај на водни потенцијал неког 
простора има клима. Клима одређеног подручја је 
условљена географским положајем и рељефом. 
На највећем делу Србије преовладава 
умереноконтинентална клима. На планинама је 
заступљена планинска, у котлинама жупска, као 
варијетети умереноконтинеталне климе, док је на 
простору обода и дна Панонске низије 
заступљена континентална. Континентална клима 
се одликује изразито топлим летима са 
недовољно влаге. Зиме у Панонској низији су 
дуге и оштре са честим дувањем хладне кошаве. 
Јесени и пролећа су кратка и умерена. 
Карактерише се великом дневном, али и 
годишњом амплитудом температура. Најмања 
количина падавина управо се излучи у Војводини 
500 – 600 mm, на ободу до 800 mm. Највише 
падавина се излучи у јуну и мају, док је фебруар 
најсушнији. Умереноконтинентална клима се 
одликује умерено топлим летима и умерено 
хладним зимама. Јесени су дуже и топлије од 
пролећа. На простору где влада 
умереноконтинентална клима просечна количина 
падавина је 1070 mm са најкишовитијим периодом у октобру, новембру, марту и априлу. 
Најсушнији је јул, август и фебруар.24

 Неповољно стање водног потенцијала Србије је највише условљено малом 
годишњом количином падавина, неравномерним протицајем река са кратким бујичним и 
дугим периодима малих вода, као и чињеница да транзитне воде износе чак 85%, а 
сопствене воде само 15% површинских вода.

 

25

                                                            
24 Д.П.Родић, М.А.Павловић, цит. дело 

 Долази се до закључка да Србија спада у 
сиромашнија подручја Европе, при чему је и просторни размештај неједнак, односно више 
воде се налази у брдско – планинској области, а мање у равничарском делу. На основу 
овога, потребно је најрационалније коришћење расположивих водних потенцијала, јер 

25 Д.Јовичић, цит. дело 
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потребе за водом расту са порастом броја становника, са модернизацијом пољопривреде и 
комфорним условима живота. 
 Водни потенцијал се користи за снабдевање становништва и индустрије водом, за 
добијање електричне енергије, за пловидбу, за наводњавање, за рибарство и за спорт и 
рекреацију.  
 Основни ресурс за снабдевање становништва и индустрије водом у Србији су 
подземне воде. Оне учествују у укупном водоснабдевању са преко 90%.26

 Производња електричне енергије у Србији заснива се на искоришћавању водних 
снага, угља, нафте и земног гаса. Водни потенцијал је једини обновљиви извор енергије и 
има предност у односу на остале. Територија Србије је брдско – планинска, па су годишња 
висина падавина, са њиховим временским и просторним распоредом, и рељеф главни 
природни фактори њеног хидроенергетског потенцијала. Највећу сметњу представља 
неједнак протицај током године, па главно решење представљају изградње вештачких 
језера у средњим и доњим токовима. Њима се прихвата поплавни талас или бар већи део 
њихове запремине, чиме се поплаве низводно своде на минимум, а у периоду суша се 
обезбеђује неопходна количина воде корисницима. Прва хидроцентрала је подигнута на 
реци Расини у Барутани „Обилићево“ код Крушевца. Њен пројектант је био инжењер 
Тодор Селесковић, 1891. године. У мају 1899. година на десној обали Ђетиње почела је 
изградња прве хидроелектране у Србији, која је у потпуности по Теслиним системима 
трофазне наизменичне струје. Она је пуштена у рад 1900. године и била је модел за градњу 
наредних хидроелектрана. Ради и данас.

 Али подземне 
воде нису у довољној мери искоришћене и углавном се нерационално троше. Најзначајнија 
потенцијална изворишта подземне воде су у алувијалном наносу Дрине у Мачви, у 
ободном делу Метохијске котлине, у Источној Србију у виду крашких извора. У крајевима 
који оскудевају употребљивим подземним водама све више се користе речне воде, односно 
вода из вештачких језера – акумулација. Велики број водотока има бујичарске одлике, тако 
да обезбеђење воде захтева градњу акумулација.  

27

 
 

Табела 1. Најстарије хидроцентрале у Србији 
Назив хидроцентрале Година изградње Снага у kW 

Барутана „Обилићево“ 1891. 176 
„Градац“ 1899. 40 
„Ужице“ 1900. 128 
„Дегурић“ 1902. 80 
„Вучје“ 1902. 400 
„Света Петка“ 1908. 500 
„Гамзиград“ 1909. 110 
„Ивањица“ 1911. 160 
„Ђетиња“ 1911. 60 
„Власотинце“ 1912. 60 
„Велико Градиште“ 1914. 120 

Извор: Љ. Гавриловић, Д. Дукић, цит. дел 
 

                                                            
26 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, „Реке Србије“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002 
27 Љ. Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело 
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 Хидромелиорација је једини начин да се ублаже неповољни хидролошки и 
климатски утицају и да се омогући интензивна пољопривредна производња. Међу 
хидромелиорационим радовима највећи значај имају наводњавање и одводњавање 
земљишта и они су у директној вези са водним режимом река. Наводњавањем се 
надокнађује потребна влажност земљишта и постиже повећање пољопривредне 
производње, док се одводњавањем сувишне воде из земљишта регулише његов водни 
режим. Познато је да су још Римљани на територији Срема у III веку исушивали 
земљиште, а Словени су у VI и VII вршили регулацију Златице у Банату. У Метохији и 
Неродимском пољу наводњавање и канали „водорађе“ спомињу се 1330. године у списима 
манастира Дечани и манастира Св. Арханђел Призренски 1348. године. Данас прекретницу 
чини канал Дунав – Тиса – Дунав.28

 У нашој земљи пловне су Дунав, Тиса и Сава које су пловне целом својом дужином; 
Бегеј, чији је ток каналисан; Тамиш, плован на дужини од 3 km и канал Дунав – Тиса – 
Дунав (929 km) . Некада је пловна била и Велика Морава до Ћуприје, али услед њених 
бујичних притока, пуно подводних клада и пањева, доношења великих количина 
растреситог материјала који је таложен на дну и формирања плићака, честих промена 
дубине, изискивала је обимније регулационе радове. 

 

 
 3.2.2.1.1. Реке 
 
 Територија Србије одводњава се у три слива. Највећи део одлази у Црно море – 
92,4%, затим у Јадранско 5,4% и најмање у Егејско 2,2%.  
 Постанак река Црноморског слива је у директној вези са еволуцијом Панонског 
басена. Покретима алпске орогенезе, током терцијара, на северу наше државе дошло је до 
спуштања Панонског басена и његовог испуњавања водом. Настало је Панонско море, као 
део већег епиконтиненталног мора Паратетиса. Прва фаза је била језерска, док у другој 
фази – сармату, долази до прекида везе између Паратетиса и Тетиса и самим тим до 
повећања нивоа воде и морске фазе. Море је продирало дубоко у подгорину динарски, 
родопских и карпатских планина, формирајући заливе. Од развођа ових планина спуштале 
су се реке, речице и потоци. Данашње најдуже реке Србије биле су сасвим кратке. 
Еволуција Панонског басена се наставила и током панона и понта када је море надирало ка 
југу. Током последње фазе – леванта, долази до регресије мора, односно повлачења мора и 
преласка из морске у језерску, а затим у речно – барску фазу Панонског басена. Реке су 
пратиле повлачење мора и продужавале своје токове. Отицањем последњих вода 
Панонског језера Ђердапском отоком, на дну Панонског басена формирала се речна мрежа 
Дунава и његових притока. 
 Постанак река Егејског слива имао је нешто другачији ток. На простору Македоније 
током неогена се налазило Егејско језеро, које се касније распало на читав низ мањих 
језера по котлинама Македоније. Они су комуницирали језероузинама. Крајем неогена 
многа језера ишчезавају, односне њихове воде отичу језероузинама, и на централној равни 
формирају се токови. Егејском сливу припадају реке Лепенац, Пчиња и Драговиштица. 
 Постанак река Јадранског слива је повезан са еволуцијом Јадранског мора. 
Динарске планине се пружају паралелно са обалом Јадранског мора, и покретима алпске 
орогенезе дошло је до њиховог јаког издизања, док су се кратки токови јаче усецали и 
                                                            
28 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело 
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уливали у Јадранско море. Током терцијара обала Јадранског мора је више пута померала 
ка истоку, затим ка западу, током чега су реке скраћивале или продужавале своје токове. 
Сливу Јадранског мора припада Бели Дрим са притокама. 
 Хидрографски чвор Србије, односно развође са којег реке теку ка Јадранском, 
Егејском и Црном мору, налази се на планини Црнољева, на Косову, на врху Дрманска 
глава. Одатле Топлуга отиче у Бели Дрим, Неродимка у Лепенац, а Црнољева у Ситницу, 
односно у Црно море.  
 Простор Србије одликује се великим разликама у густини речне мреже, односно 
просечне дужине свих водотока на површини од 1 km2. Она зависи од хидролошких 
особености геолошке грађе сливова и количине падавина. Најмања је на теренима 
изграђеним од кречњака и леса, а највећа у серпентинима и магматским стенама. 
Кречњаци чине око 8,5% територије Србије. Они су већином скрашћени, па су стални 
водотоци на дну дубоко усечених долина, док су површи већином безводне. Највише 
лесних терена има на територији Војводине, око 23,9%, док пескови заузимају око 3% 
територије. Обе стене имају минималну густину речне мреже. У теренима серпентина и 
магматских стена постоји велики број мањих водотокова са незатним протицањима. 
Највећу густину речне мреже има ужа Србија, 870 m/km2 – на чијој је територији највеће 
распрострањење магматских стена, кристаластих шкриљаца и серпентина, док је просечна 
густина мреже у Србији 740 m/km2.29

 Квалитет воде у рекама које протичу кроз нашу државу није на задовољавајућем 
нивоу, делом због стања водотокова који улазе у Србију, а делом због нерационалног 
управљања водама. Угроженост површинских вода загађивањем органским материјама 
нарочито је изражена у подручјима великих градова, као и индустријских постројења која 
се баве производњом хране. Овај проблем је нарочито изражен у периоду године кога 
карактеришу ниске воде и високе температуре. Велике реке успевају да, захваљујући моћи 
самопрочишћавања, разграде знатне количине органских материја и одрже задовољавајући 
квалитет воде. Мали водотокови су у периодима рада фабрика пуним капацитетом 
изузетно угрожени. Долази до појаве дефицита кисеоника и разградње органске материје у 
анаеробним условима средине, при чему се ослобађају токсичне материје и гасови, што 
угрожава флору и фауну. 

 

 Званична класификација квалитета површинских вода у Србији разлијује четири 
класе воде. Припадност воде некој класи одређује се на основу укупног остатка при 
испаравању, биохемијској потрошњи за 5 дана, сапробности и другим физичко – 
хемијским, биолошким и бактериолошким испитивањима воде.30

• Класа I – чисте воде, које се у свом природном стању могу употребити за јавне 
водоводе, постројења прехрамбене индустрије и оне капацитете којима је за 
технолошке процесе неопходна вода квалитета „воде за пиће“. 

 Поједине класе квалитета 
вода имају следеће карактеристике: 

• Класа II – воде погодне за купање, спортове на води и гајење риба. Уз одговарајуће 
пречишћавање, воде ове класе могу да се економично употребе за водоснабдевање 
насеља и осетљиве индустрије. 

• Класа III – воде погодне за наводњавање, индустрију (осим фармацеутске и 
прехрамбене) и рибогојство. Пречишћавање ових вода да би се користиле за пиће је 
могуће, али у нашим условима није економично. 

                                                            
29 Д.Дукић, „Воде СР Србије“, Српско географско друштво, Београд, 1977. 
30 Љ.Гавриловић, Д.Дукић, цит. дело 
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• Класа IV – воде загађене преко максимално дозвољене концентрације, привредно 
потпуно неупотребљиве, осим за пловидбу и хидроенергију.31

 Према карактеристичним врстама организама и њиховој густини у узетим узорцима 
воде издвојено је 5 сапробиолошких класа воде: 

 

− олигосапробна – чиста вода, 
− β-мезосапробна – слабије загађена вода, 
− α-мезосапробна – јаче загађана вода, 
− полисапробна – јако загађена вода, 
− азоична – потпуно загађена вода. 

 Олигосапробне воде су, по правилу, у горњим токовима планинских река. Њихове 
воде у 1 cm3 имају мање од 100 бактерија и после хлорисања могу се користити за пиће. 
Олигосапробна вода је бистра и богата кисеоником. 
 У доњим токовима великих река налазе се β-мезосапробне воде. Такве воде имају 
мање од 1.000 бактерија у 1 cm3 воде. Количина раствореног кисеоника у води је мања 
неко у олигосапробној класи. 
 У мртвајама, сталним барама и неким каналима заступљене су α-мезосапробне 
воде. У 1 cm3 овакве воде имају 1.000 до 5.000 бактерија. Садржај кисеоника је променљив 
– дању је вода њима засићена (јер га производи фитопланктон), а ноћу је упола мање. 
 Полисапробне воде се налазе низводно од излаза градских канализација у средње и 
веће водотоке, као и испод улива отпадних вода са већом количином органским материја. 
Такве воде у 1 cm3 имају више од 5.000 бактерија. Потрошња кисеоника је велика, а 
присуство сумпорводоника се осећа по његовом мирису.32

 Квалитет воде највећих међународних и највећег дела река Србије далеко је од 
задовољавајућег. Ово се одноди посебно на речне токове низводно од насеља због 
нетретираних комуналних и индустријских испуштања. Од средине деведесетих година 20. 
века, квалитет воде у многим рекама се погоршао са класе II на класу III. Неконтролисано 
индустријско загађивање, отпуштање нетретираних отпадних вода, као и прекогранична 
уливања јављају се као узроци загађења површинских и подземних вода. Према подацима 
Агенције за заштиту животне средине Србије за 2007. годину, квалитет I и I/II класе 
очуван је само у изворишним деловима река Ђетиње, Студенице, Рзава, Моравице, Млаве 
и Височице. У најзагађеније водотокове спадају: Кереш, Криваја, Златица, Бегеј, највећим 
делом каналски систем Дунав – Тиса – Дунав, Топчидерска река, Студва и Велики Луг. 
Дунав прима велику количину загађујућих материја, али због великог капацитета 
разлажења и моћи самопрочишћавања, ова река остаје унутар II – III класе дуж целог тока. 
Квалитет вода Тисе, Саве, Велике, Јужне и Западне Мораве зависно од локације мерних 
станица, такође варира између II – III класе. 

 

 Најдуже реке Србије јесу Дунав, Сава, Тиса, Велика Морава, Западна Морава, 
Јужна Морава, Дрина, Ибар, Тимок, Нишава, Колубара, Млава, Пек, Бегеј, Тамиш, Увац, 
Топлица, Бели Дрим и друге, а посебну пажњу обратићемо на Дрину, као реку са великим 
хидроенергетским потенцијалом и Велику Мораву, са њеним саставницама, као најдужу 
националу реку. 
 Дрина је најдужа притока Саве, како по дужини тока и површини слива, тако и по 
количини воде. По водним снагама она је на првом месту на Балканском полуострву, 

                                                            
31 Д.Јовичић, цит. дело 
32 Љ.Гавриловић, цит. дело 
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далеко испред осталих река значајнијих по могућности производње електричне енергије. 
Захваљујући свом географском положају и богатству водних снага, Дрина се преображава 
у базу наше хидроенергетике.33

 Дрина настаје од двеју црногорских река – Таре и Пиве. Оне се састају код Шћепан 
– поља на 433 m надморске висине. Улива се у Саву код Босанске Раче, на 78 m надморске 
висине, па јој је укупан пад 355 m. Дужина Дрине је 346 km, и у Саву уноси просечно 395 
m3 у секунди. Слив Дрине обухвата 19.570 km2.

 

34

 На дужини од 220 km Дрина представља границу између Србије и БиХ. У Србију 
Дрина улази код заселка Земљице одакле протиче кроз познату Клотјевачку клисуру све до 
села Клотјевце; клисура кањонског типа и код села Луке дубока је 1.000 m. У клисури 
нема тераса. Пре изградње хидроелектране „Бајина Башта“ дубина воде у клисури се 
кретала 1,6 до 8,9 m, а у једном вртлогу чак 11,8 m. Низводно од Клотјевца десна страна 
долине Дрине је од тријаских кречњака, који леже изнад верфенских шкриљаца; зато је она 
стрма и над њом се диже скоро вертикални северни одсек планине Таре. Испод планине су 
крашка врела, међу којима је најпознатије оно у Перућцу, чија вода се руши низ три 
водопада у Дрину. Насупрот десној, лева долинска страна је изграђена у шкриљцима и 
пермским пешчарима, па је стога блажег нагиба. Низводно од Перућца долина постаје све 
шира и ближих страна са терасама високим 5 до 480 m. На том делу тока ширина Дрине 
достиже до 200 m, а најширу алувијалну раван има 2 km узводно од Љубовије.

  

35

 Изградњом хидроелектрана „Бајине Баште“ и „Зворника“ на Дрини су настала два 
вештачка језера. Прво је дугачко 55 km и допире узводно до Вишеграда, а корисна 
запремина воде је 325 милиона m3. Друго језеро, Зворничко, одмах по изградњи било је 
дугачко 26,5 km, имало површину од 8,1 km2 и корисну запремину од само 23 милиона m3 
воде. 

 Низводно 
од Љубовије, код села Каменице, Дрина улази у последњу клисуру – Зворнички Просјек – 
из које излази код Зворника. Овде се она усекла до 250 m у пермске и тријаске кречњаке, а 
дубине јој се крећу узводно од Зворничког језера од 1 до 6,5 m. У сливу горњег тока Дрине 
је неколико њених већих притока: Сутјеска, Ћеотина и Прача, које су ван територија 
Србије, као и Лим и Рзав који једним делом протичу кроз Србију. У средњем току Дрима 
прима више мањих притока и само две веће леве притоке Жепу и Дрињачу. У доњим току 
низводно од Зворника, Дрина постаје равничарска река, а њена долина шира и плића. 
Северно од Лознице она улази у Панонску низију. Ширина корита достиже 200 m, мада је 
местимично река широка чак 300 m, а дубока 0,7 – 6,1 m. Око вијугавог тока Дрине, пуног 
пешчано – шљунковитих ада, спрудова и плићака, постоји мноштво старача и мртваја – 
„дрињача“. Корито је нестабилно, обале се лако покопавају и руше, па се Дрина премешта 
по пространој равници Семберија и Мачве. Дрина је током неогена, представљала залив 
Панонског језера, а са повлачењем језера формирао се ток Дрине. Некада се у Саву 
уливала код Шапца, да би се таложењем флувијалног материјала корито повлачило ка 
западу формирајући макроплавину Мачве. У доњем току Дрина прима само једну 
значајнију притоку – Јадар.  
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 Воде Дрине и њених притока користе се за сада највише за производњу електричне 
енергије у хидроелектранама: „Зворник“ (93 MW), „Бајина Башта“ (346 MW) са 
истоименом пумпно – акумулационом хидроелектраном (614 MW), „Вишеград“ (321 MW), 
и „Пива“ на Пиви (342 MW), „Потпећ“ (51 MW) на Лиму, а „Бистица“ (102,6 MW),  „Кокин 
Брод“ (22 MW) и „Увац“ (36 MW) на водама Увца. Тиме је искоришћено само 39 % водних 
снага у сливу Дрине, а остатак њене енергијр отиче бескорисно, иако она одговара 
количини од 3,5 милиона тона нафте искоришћене за производњу енергије у 
термоелектранама.36

 Велика Морава настаје од Јужне и Западне Мораве, које се састају код Сталаћа на 
129,4 m надморске висине, а утиче у Дунав у близини села Дубравице на 66,6 m надморске 
висине. Пре регулационих радова, дужина Велике Мораве је износила 245,4 km. 
Пресецањем 23 меандра, дужина Велике Мораве је смањена за 60 km и сад износи 185 km. 
Природним пресецањем вратова меандара око Мораве настало је много мртваја, које народ 
назива „моравишта“. 

  

                                                            
36 Љ.Гавриловић, Д., Дукић, цит. дело 

Слика 2. Слив Дрине 
Извор: РХМЗ Србије 
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 Њен слив укупне површине 37.561 km2 чини 42,5% територије Србије. Један део 
горњег слива Ибра припада Црној Гори, а 1.096,5 km2 у сливу Нишаве припада Бугарској. 
Слив Велике Мораве чине три хидрографске целине: непосредни слив Велике Мораве са 
6.242 km2, слив Јужне Мораве 15.469 km2  и слив Западне Мораве 15.850 km2. Оне 
одводњавају земљиште на простору Српско – македонске масе и делове Динарског и 
Карпатско – балканског планинског система. Услови за отицање падавина у њима су 
различити али, гледано у целини, Велика Морава је средње водна река и просечна 
издашност њеног слива износи 6,7 l/s/km2.37

 Ширина Велике Мораве зависи од водостања. При средњим водостајима она је 
широка 80 – 90 m код Сталаћа, 80 – 110 m у Багрданској клисури,  а низводније 
местимично и 220 – 250 m. Дубина реке при средњим водостајима креће се од 1 – 4 m, а у 
неким вировима 6 – 10  m. У време великих водостаја, који се најчешће појављују у марту, 
Велика Морава се излива из корита и тече по свом широком полоју. Тада она достиже 
ширину од 1 – 1,5 km, а пре изградње насипа на последњих 20 – 25 km тока она је плавила 
појас земљишта широк 4 – 5,5 km.

 

38

 Од Сталаћа ток Велике Морава се готово до ушћа пружа правцем од југа – 
југоистока према северу – северозападу. По излазу из Сталаћке клисуре река тече 45 km 
дугачком Горњевеликоморавском котлином, у којој се алувијална раван проширује и до 10 
km. Потом Морава пролази кроз релативно плитку и широку, 17 km дугу, Багрданску 
клисуру и улази у Доњевеликоморавску котлину, која се широко отвара према Дунаву. 

  

 Морава и њене притоке носе велике количине наноса. Од њих је настало дно 
Параћинско – јагодинске и Доњевеликоморавске котлине. Морава је усекла своје корито у 
сопствене наносе – шљунак, песак и тање слојеве глине. При поплавама она таложи нанос 
око свог корита, па се тако образују обалске гредице на којима је земљиште 1 – 2 m више 
него 1 – 2 km даље од реке. Обалске гредице спречавају притоке Мораве да се непосредно 
уливају у њу. Стога притоке теку упоредо с њом у правцу севера, и утичу на местима где је 
она бочном ерозијом разорила обалске гредице. Тако река Ресавчина протиче кроз десно 
Поморавље око 60 km паралелно са Моравом пре него што се улије у њу. Корито Језаве, 
која је утицала у Дунав код Смедеревске тврђаве, представља напуштени рукавац Мораве 
иза обалских гредица, који је на дужини од 25 km скоро паралелан са реком. Сада је доњи 
ток Језаве скренут ка истоку, па се она улива у Мораву.  
 Морава има 32 притоке – 12 са леве и 20 са десне стране. Веће су: Јовановачка река, 
Црница, Раваница, Ресава, Лепеница, Осаница, Лугомир, Белица, Јасеница... 
 
 3.2.2.1.2. Језера 
 
 Језера као интересантан хидрографски објекат давно су привукла пажњу 
истраживача различитих струка. Многа су детаљно проучена и валоризована, док још увек 
постоје језера о којима се мало зна. То су углавном језера у тешко приступачним 
високопланинским областима, али и вештачка језера која су недавно настала 
преграђивањем река и потока.  
 Језера Србије се посматрају и изучавају као саставни део географске средине у којој 
се истовремено сустиче низ чинилаца и одвијају бројни еволутивни процеси. Међусобна 
повезаност и условљеност елемената животне средине – воде, копна, климе, биосфере, 
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Слика 2. Слив реке Дрине у Србији, 
извор РХМЗ Србија 
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човека и људског друштва – поставља све сложеније задатке пред науком о језерима – 
лимнологијом. Језера су мањи или већи резервоари слатке воде која је свима све 
потребнија, а има праву употребну вредност ако је чиста и ако се може користити више 
пута у различите сврхе. 
 Језера могу да се поделе на природна и вештачка. Басени природних језера су по 
начину и времену настанка разноврснији и углавном старији од басена вештачких језера. 
За науку и праксу важно је познавање генетских типова језера због тога што од начина и 
времена настанка језерског басена зависи низ других показатеља. Језера чији су басени 
настали радом једног геоморфолошког агенса, једне унутрашње или спољашње силе, 
називају се моногенетска. Таква су ледничка језера у највишим деловима Шар – планине и 
Проклетија, урниско језеро Балта Алушонту код Доњег Милановца, Завојско језеро на 
Височици недалеко од Пирота, Блацко и Облачинско језеро између Ниша и Прокупља, али 
и језера на северу Бачке.39

Табела 2. Генетска класификација језера 

 За разлику од наведених језера чији су басени производ више 
сила унутрашњости Земљине или спољашњих геоморфолошких агенса називају се 
полигентеска. Њих нема на територији Србије. Током прошлости их је било у већим и 
мањим котлинама. О постојању језера сведоче наслаге угља, глине, песка и других 
језерских седимената. 

Група језера Типови језера 

Тектонска 

- реликтна 
- котлинска 
- вулканска 
- урниска 

Ерозивна 

- глацијална (цирка) 
- речна 

- крашка 
- еолска 

Акумулативна 

- ледничка (терминална) 
- речна – крашка 

- приморска (лагуне) 
- зоогена (лагуне 

Извор: Станковић, цит. дело   
 
 Број природних језера у Србији је релативно мали. Међутим, када се њима дода све 
већи број вештачких језера хидрографска мрежа постаје богатија и сложенија. Природна 
језера су старија по времену настанка и разноврснија по основном агенсу стварања басена 
и акумулације воде у њима. Због тога су другачија од савремених акумулација, којима 
човек и друштво уопште више и боље потчињавају природу својим потребама и воду 
рационално и вишеструко користе. 
 Број вештачких језера у Србији се стално повећава. Приликом ујезеравања река и 
потока јављају се бројне промене у речном кориту и долини, узводно и низводно од бране, 
на ушћима преграђених река, али и у сливу као целини. Према намени, вештачка језера се 
разврставају на следећи начин: 

− за хидроенергетику, 
− за водоснабдевање насеља, 
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− за водоснабдевање индустрије, 
− за наводњавање, 
− за уравнотежење протицаја, 
− за зауставаљање поплавних таласа, 
− за задржавање вученог наноса, 
− за побољшање пловидбе, 
− за привредни риболов, 
− за туризам и рекреацију. 

 Према количини растворених соли, језера се разврставају на слатководна, сланаста 
и слана. У Србији готово сва језера припадају првој групи језера јер је њихов салинитет 
мањи од једног промила. Изузетак чине Крваво језеро и Слано језеро недалеко од 
Суботице, која се могу уврстити у групу сланастих језера јер ниједно од њих нема 
површинску отоку, те воду губи испаравањем, услед чега се она минерализује, односно 
заслањује. Међутим, те вредности су око једног промила. Једино наше слано језеро је 
Русанда код Меленаца. Повишен салинитет није условљен само тиме што језеро нема 
отоку, те вода испарава, већ и појавом блатних извора који у језеро уносе извесну 
количину различитих соли.40

 Према садржају органских материја, односно могућностима за продукцију органске 
масе, језера се разврставају на дистрофна, олиготрофна и еутрофна. У Србији нема 
дистрофних језера. За разлику од њих, доминирају олиготрофна језера. Она садрже мало 
органске масе и имају малу моћ њене продукције. Таква су планинска ледничка језера и 
готово сва вештачка језера Србије. Еутрофна језера, која су богата органском материјом и 
имају велику моћ њене продукције, у Србији су малобројна, па и она полако прерастају у 
мочваре. Најбољи пример за то је Лудошко језеро источно од Суботице, затим Блацко 
језеро, Даићко на Голији, Семетешко на Копаонику, Обедска бара на Сави и друга. 

 

 Температуре језерско воде мења се у зависности од температуре, односно од 
годишњег доба. У вези си променама температуре језерске воде и порастом дубине, на 
језерима Србије издвајају се три температурна слоја. Топао површински слој назива се 
епилимнион. Испод њега је слој где долази до температурног скока, маталимнион. На 
већим дубинама налази се слој воде уједначених температура који се назива хиполимнион. 
 Међу вештачким језерима својим одликама се истиче Ђердапско – највеће 
вештачко језеро Србије, а међу природним језерима Палићко језеро на северу Бачке. 
 Дунав је велика, пловна, међународна река, која има велики привредни значај. У 
прошлости је био значајан пловни пут, са веома променљивим условима пловидбе, 
нарочито на делу кроз Ђердапску клисуру. Први регулациони радови за потребе 
побољшања пловидбе су изведени у XIX веку. Најобимнији захвати су обављени у 
Сипском каналу, где је била организована узводна вуча бродова локомотивом са копна. 
Пловидбу је ометао велики пад нивоа воде у Ђердапу (24 m), која је код Гребена и у 
Сипском каналу достизала брзину од 18 km/h.  
 После Другог светског рата унапређена је пловидба. Било је предвиђено да се на 
целом пловном путу обезбеди најмања дубина од 2 m, уз стално повећавање пловне дубине 
изградњом брана и стварањем вештачких језера. Обавезе наше земље на уређењу пловног 
пута биле су везане за изградњу бране у Ђердапу и стварање велике акумулације. 
Предвиђена је изградња бедема и продубљивање корита на неким секторима. После 
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детаљних геолошких, сеизмолошких, геодетских, археолошких и хидролошких 
проучавања терена, наши и румунски стручњаци, предузели су изградњу бране на Дунаву. 
Тиме је омогућена производња велике количине електричне енергије, побољшани су 
услови пловидбе и створене претпоставке за развој туризма. Припремни радови на 
изградњи ђердапског хидроенергетског и пловидбеног система почели су 1964. године. 

Слика 3. Ђердапско језеро 
 

 
Извор: Дукић, цит. дело 

 
 За преграђивање Дунава у Ђердапу изабрана је локација 1,5 km низводно од насеља 
Сип. Ширина корита Дунава ту износи 1 km. Сложен комплекс хидоенергетског и 
пловидбеног система састоји се од бране, две бродске преводнице, машинских хала, 
контролног торња, прилазних путева са наше и румуске стране, уређаје за развођење 
електричне енергије и пунктова за пасошку и царинску контролу путника на прелазима за 
међународни промет између две суседне земље. Брана има два бочна дела и средишњи 
простор с преливним пољима за вишак воде. Централни део бране дугачак је 441 m и има 
четрнаест преливних поља. Њима отиче вишак воде из језера које је настало иза бране. На 
тај начин се спречавају поплаве и одржава ниво језера на коти 69,6 m. Први агрегати 
хидроелектране „Ђердап“ пуштени су у рад 1. јуна 1970. године. Моћна хидроелектрана у 
сушној години произведе 9.630.000.000 kWh, у средње влажној 11.100.000.000 kWh, а у 
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влажној 13.150.000.000 kWh. У току године хидроелектрана „Ђердап“ ради 6.000 сати под 
пуним оптерећењем.41

 Ђердапско језеро се убраја у највеће акумулације у Европи. За време максималног 
водостаја успор воде на Дунаву осећа се до Сланкамена, до 50 km узводно од Београда. 
Језеро је тада дугачко 264 km. При нижим водостајима успор се осећа само на сектору 
Ђердапске клисуре, или ушћа Караша и наспрамног насеља Рам. Дужина језера је тада 132 
km. Приликом промене водостаја мењају се сви морфометријски показатељи језера, 
помера се његова обалска линија и мења изглед пејзажа. За разлику од велике дужине, 
ширина Ђердапског језера је мала и различита у појединим његовим деловима. Најмања 
ширина језера је у клисури Мали казан и износи само 180 km. Језеро је најшире у 
Доњемилановачкој котлини, где достиже 2 km. Композитни склоп Ђердапске клисуре 
одразио се и на изглед језера, јер се оно сужава и проширује у зависности од морфологије 
долинских страна. Низводно од Голупца, Дунав гради Ђердапску клисуру дугачку око 100 
km. Клисура је пробојница која се састоји од 4 клисуре и 3 котлине: Голубовачка клисура, 
Љупковска котлина, клисура Госпођин вир, Доњемилановачка котлина, клисура Велики и 
Мали казан, Оршавска котлина и Сипска клисура.  

 

 Голубачка клисура је дугачка 14 km, а широка 1,8 km. Дубина језерске воде у њој 
достиже 48 m. Она има стрме, стеновите кречњачке стране с бројним пећинским отворима. 
Истурени делови представљају добре видиковце. Каменоломима, од којих су неки и данас 
активни, поремећена је природна средина и угрожен пут ка Добри. На једном узвишењу 
подигнута је и тврђава Голубачки град. 
 Љупковска котлина је дугачка 10 km, а широка 1,3 km. Дубина језерске воде у њој 
је 19 m. Стране приобалног појаса су благо нагнуте ка језеру. Прекривене су плодним 
земљиштем и добро обрађене. Највеће насеље је Добра. 
 Клисура Госпођин вир је дугачка 15 km, а широка 1,3 km. Дубина језерске воде у 
појединим вировима достиже 92 m. Приобаље има стрме, местимично вертикалне 
кречњачке одсеке. Под водом је више стеновитих остењака. Нагиб језерског дна је велики, 
па се дубина нагло повећава. Обала је тешко приступачна и са копна и са воде. 
 Доњемилановачка котлина је дугачка 15 km, а широка 2,4 km. Дубина језерске воде 
достиже 25 m, а ширина 2 km. Долинске стране су благо нагнуте ка језеру. На више места 
има ерозивних жаришта и бујичних токова који засипају језеро и угрожавају 
саобраћајнице. Обала је лако приступачна и са копна и са језера. 
 Клисуре Мали и Велики казан дугачке су 19 km, али је најмања ширина у нивоу 
језера овде само 180 m, а дубина воде 68 m. Кречњачке стеновите литице уздижу се до 300 
m. На њима је вегетација сиромашна. До обале се тешко стиже. Нагиби језерског дна су 
велики, а повећања дубине нагла. Има више крашких врела. 
 Оршавске котлине је најпространији део Ђердапског језера. Добила је назив по 
румунском граду Оршави. Дугачка је 17 km, a широка 4,6 km. Дубина језерске воде 
достиже 45 m. Долинске стране су ка језеру благо нагнуте, добро пошумљене и обрађене. 
 Сипска клисура је дугачка 8,5 km и широка 1,1 km. Дубина воде Ђердапског језера, 
које се ту завршава, достиже 80 m. Приобални појас је изграђен од кречњака, шкриљаца и 
пешчара. На више места је под шумском вегетацијом.  
 Ђердапско језеро се одликује малим амлитудама водостаја. То је последица његове 
велике површине, која износи 253 km2, као и уједначеност рада хидроелектране „Ђердап“ 
и велике запремине, која достиже 5.000.000.000 m3, уз највећу дубину од 92 m. Боја и 
                                                            
41 С.М.Станковић, цит. дело 



27 
 

провидност језера представљају атрибуте његове туристичке привлачности. Вода 
Ђердапског језера не задовољава у потпуности те критеријуме. Максимална провидност 
воде је 3 до 4 m, боја је углавном сива, а на ушћима неких притока, после киша, жутомутна 
са много суспендованог наноса. Пошто је за Подунавље карактеристичана интензивна 
урбанизација, стално се повећава количина отпадних вода, што условљава већи степен 
загађености Дунава и Ђердапског језера. Поред тога, обрадиве површине у сливу Дунава 
се третирају све већом количином вештачких ђубрива, хебрицида и пестицида, чији 
отровни, тешко растворљиви продукти подземним водама доспевају у језеро, повећавајући 
концентрацију по живи свет опасних материја.42

 Климатски утицаји са запада и истока овде се трансформишу на различите начине, 
те су на малим растојањима вредности климатских показатеља веома велике. Рељеф, 
нарочито експозиције терена, као и језеро великог топлотног капацитета чине климу и 
микроклиму Ђердапа специфичном. Клима Ђердапске клисуре и језера у њој је 
умереноконтинентална. Средње месечне вредности основних климатских елемената су 
врло уједначене, а годишња доба уједначена. Средња годишња температура ваздуха у свим 
места је око 11°С. Јесен је нешто топлија од пролећа. У свим местима поред Ђердапског 
језера средња годишња количина падавина углавном је мања од просека за Србија и целу 
нашу земљу. То потврђује континенталност климата и велику удаљеност од извора 
влажних ваздушних маса које доносе падавине. У плувиометријском режиму падавина 
истичу се јунски максимум и мартовски минимум. Део падавина се излучи у виду снега и 
највише се задржава на Мирочу. Међу ветровима доминирају они из северозападаног, 
северног и североисточног квадранта. Годишња инсолација је око 1900 сати. 

 При средњим и високим водостајима 
Дунав и Ђердапско језеро имају воду друге класе јер је могућност разблаживања отпадних 
вода већа. При ниским летњим водостајима Ђердапско језеро припада хидрографским 
објектима треће класе. Вода је на прелазу из β у α-мезосапробне, тј. јаче загађена, погодна 
за пловидбу, наводњавање, индустрију (осим за прехрамбену и фармацеутске), тешка за 
пречишћавање и неповољна за туризам и спортове на води. У води акумулације на Дунаву 
има гвожђа, мангана, цинка, бакра, хрома, кадмијума и олова. Све то утиче на њену укупну 
минерализацију и суви остатак који варира између 165 и 257 mg/l. То је одлика воде на 
граници између мале и средње минерализације. 

 Под водом Ђердапској језера нашле су се извесне саобраћајнице давно изграђене у 
приобаљу Дунава, нарочито на сектору низводно од Голупца. Стварање Ђердапског језера 
условило је промене у територијалном размештају насеља приобалне зоне. Језерска вода је 
потопила Сип, Текију, Велико Голубиње, Мало Голубиње, Мосну и Доњи Милановац. 
Становништво и сви вреднији објекти из тих насеља су исељени. 
 Због издужености у потопљеној долини Дунава и његових притока, Ђердапско 
језеро има веома дугачку и разуђену обалу. На местима котлинских делова ширина језера 
је велика, обала ситно разуђена, а приобални појас релативно низак. Изнад њега се благо 
уздижу стране котлина, а то су у ствари, падине планина средње висине, међу којима се 
истиче посебно Мироч. На копну су благе планинске косе и речне терасе погодне за 
изградњу објеката различите намене. Клисурасти делови Ђердапа су мање погодни за 
градњу. 
 У пространој равници Бачке, истичу се својом јединственошћу, четири природна – 
еолска језера – Палићко, Крваво, Слано и Лудошко. Најпространије и најпознатије језеро 
је Палићко. За настанак језера значајна је и чињеница да се испод песка и леса налази слој 
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беличасте глине која не пропушта воду. Глина је наталожена на дну тих језера пре 
навејавања песка и леса. Пошто је глина вододржива, а песак и лес су покретни, еолском 
ерозијом су однети, те је оголићена издан и вода ујезерена у међудинским удолинама, 
односно на контакту песка и леса. Палићко, Крваво и Лудашко језеро спојени су једном 
плитком удолином. Она је искоришћена за прокопавање канала. И када у њему нема воде, 
због плитке издани расте бујна вегетација.  
 Палићко језеро се налази на граници Србије и Мађарске, недалеко од Суботице. 
Поред језера воде пут и железничка пруга међународног значаја. Те саобраћајнице 
повезују Београд, Нови Сад и Суботицу са Сегедином и Будимпештом. Палићко језеро на 
основу тога, има добар транзитни положај, што је од значаја за туризам. 
 Због промене нивоа, димензије језера су се у време када је оно постојало у 
природном облику, често мењале. Језеро је било дугачко 7 km. Обалска линија достизала је 
дужину од 17 km, а површина језера и 5,6 km2. Известан део плитког приобалног појаса 
био је под бујном хидрофилном вегетацијом, која је повећавала испаравање воде и 
доприносила еутрофизација језера. Развоју вегетације погодовала је висока температура 
језерске воде и муљем покривено језерско дно богато минералним материјама. Дубина 
језера нигде није прелазила 2,5 m. У пространом, али плитком басену било је око 9.000.000 
m3 воде. Током лета температура језерске воде достизала је 25°С и била је веома погодна 
за купање и спортове на води. Купалишна функција Палићког језера била је значајна 
колико и његова транзитна функција.  

 
Слика 4. Ортофото слика Палићког језера 

 
Извор: www.palic.bz 

 
 Због мале запремине језерско басена, а све интензивнијег развоја Суботице, у 
Палићко језеро је доспевала огромна количина отпадних вода. Терен на којем лежи 
Суботица је 10 m виши у односу на Палићко језеро. Суботица је у прошлом веку 
искористила ту природну погодност и усмерила канализационе цеви према Александрову 
и крајњем западном делу језера Палић. Језеро је лагано изумирало. Биолошка смрт језера 
услед прекомерног загађивања воде значила је истовремено његову хидролошку смрт. У 
мају 1971. године догодио се нагли помор риба. Узрок томе је било ослобађање сумпор – 
водоника из језерског муља. О детаљним пречишћавањима отпадних вода које су се 
сливале у Палићко језеро озбиљније се почело размишљари крајем XIX и почетком XX. 
Крајем 1971. године донешена је одлука о санацији језера Палић. Она је обухватала 
пражњење језерског басена, одстрањивање муља с језерског дна, пречишћавање отпадних 
вода Суботице, поново пуњење басена водом и изградња туристичких објеката и 
валоризација језера.43
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3.2.2.1.3. Термоминерални извори 
 
 Србија се налази у северној, периферној области Медитерана, која је тектонски, 
сеизмички и вулкански веома лабилана. На простору Србије се додирују, сустичу и 
сукобљавају старе тектонске масе Родопског и Панонског копна и млађе веначне орогене 
зоне Динарида и Карпато – балканида. На тим контактима, у зонама раседа јављају се 
термални и минерални извори. Јављају се тамо где су тектонске линије просекле земљину 
кору до веће дубине и доспеле до магматских лежишта. Због тога је велики број термалних 
и минералних извора везаних за раседне линије Родопске масе на простору јужне Србије. 
У спољној зони Динарида више је било навлачења, без кидања бора и раседања. Због тога 
су у овој зони ређи термоминерални извори. Тектонске зоне су у прошлости биле 
поприште вулканске активности. Велики број вулкана јављао се у јужној и источној 
Србији. Термоминерални извори се јављају и у тим зонама и представљају поствулканску 
тектонску активност. Према томе, термоминерални извори се најчешће јављају дуж 
дубоких раседних линија и у зонама палеовулканских активности. Дубоке пукотине 
омогућавају продирање атмосферске „вадозне“ воде до усијане магме и назад до 
површине. На том путу она се загрејава и обогаћује минералним састојцима магме и стена 
кроз које успут пролази. Али поред минералних извора везаних за тектонске линије има их 
који не стоје у вези са њима. То су воде везане за зоне појаве нафте и гаса у Панонском 
басену. То су типичне јодне, петролејске, слане и горке воде у Панонском басену. 44

 
 

Карта 6. Термоминерални извори Србије 

 
Извор: Д.П.Родић, М.А.Павловић, цит. дело 
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 За формирање лежишта минералних вода значајне су многе природне 
предиспозиције, те су могуће и различите класификације. Једну од савременијих дао је 
Будимир Филиповић, професор Рударско – геолошког факултета Универзитета у Београду. 
Он издваја хидрогеолошке рејоне, који представљају одређене целине, међу којима се 
уочавају одређене законитости у формирању и распростирању минералних вода. То су 
рејони, од истока ка западу: 1. Рејон Дакијског басена; 2. Рејон Карпато – балканида; 3. 
Рејон Српског кристаластог језгра; 4. Шумадијско – копаонички – косовски рејон; 5. Рејон 
Динарида Западне Србије и 6. Рејон Панонског басена.45

 Рејон Дакијског басена је мале површине и захвата простор између доњег тока 
Тимока и Дунава низводно од Кладова, тј. Дунавски кључ и део Неготинске крајине. 
Минералне воде су овде откривене на дубини од 1.000 m приликом истраживачких радова 
за нафту и гас код Корбова, Рткова, Велике Врбице и Вајуге. Одликује се повећаном 
минерализацијом и натријум – хлоридог типа су. 

 

 Рејон Карпато – балканида захвата простране делове источне Србије од Дунава на 
северу до Власинског језера на југу. Од границе Србије према Бугарској на истоку и 
приближава се на 10 – 20 km Великој и Јужној Морави на западу. Терен је изграђен од 
мезозојских кречњака. Има извора велике издашности, чија се вода одликује знатном 
количином хидро – карбоната. Постоје и извори чија је вода сложеног хемијског састава 
(Брестовачка Бања) условљеног појавом магматских стена, као и они са повећаном 
природном радиоактивношћу (Нишка Бања). 
 Рејон Српског кристаластог језгра обухвата шири простор долина Велике и Јужне 
Мораве са обе стране. На истоку је ограничен Карпато – балканидима, а на западу 
Шумадијом и Косовом. Има три различита дела у којима су формиране минералне воде. У 
једном се истичу метаморфити у којима је вода повећане минерализације и значајног 
садржаја слободног угљен – диоксида. У другом су тектонски спуштени басени и ровови 
испуњени млађим наносима у којима је вода артеског типа. Трећи је представљен хладним 
минералним водама збијеног типа издани у алувијалним равнима постојећих речних 
токова. 
 Шумадијско – копаонички – косовски рејон се пружа од Саве и Дунава на северу до 
границе Србије са Македонијом на југу. На истоку се граничи Српским кристаластим 
језгром, а на западу унутрашњим Динаридима. Због великог пространства минералне, 
термалне и термоминералне воде у њему су веома разноврсне, са доминацијом алкалних и 
угљо – киселих вода. Истичу се лежишта са водом чија је температура 20 – 35°С, али има и 
хипертермалних извора. 
 Рејон Динарида западне Србоје обухвата десно приобаље Дрине, Мачву, изворишне 
делове слива Западне Мораве и простор према граници Србије са Црном Гором, 
Албанијом и Македонијом. Велики број истражених локација указује на разноврсност 
воде. Извори и бушотине дају воду различите минерализације, најчешће мање од 1g/l. У 
хемијском погледу то су хидрокарбонатне, хидрокарбонатно – сулфатне, калцијум – 
магнезијумске и хидрокарбонатно – хлоридне воде. 
 Рејон Панонског басена просторно се подудара са Војводином у нашој земљи, а 
захвата и делове Румуније и Мађарске. Подземне минералне воде су артеског типа и 
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места Србије Врњачка Бања и Институт за хидрогеологију Рударско – геолошког факултета и Универзитета 
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јављају се већ на дубини од 300 m. Природних појава, изданака на површини терена скоро 
да нема, а велики је број појава откривен израдом бушотина и бунара мање и веће дубине.  
 Издвајањем бањских зона на територији Србије бавио се професор Географског 
факултета Универзитета у Београду др Јован Марковић. По овом аутору основне бањске 
зоне Србије су: Шумадијска, Западно – моравска, Копаоничко – јастребачка, Новопазарско 
– прибојска, Јужно – моравска, Источносрбијанска, Западносрбијанска, Војвођанска и 
Косовско – метохијска.  
 У Шумадијској бањској зони се истичу Буковичка Бања у Аранђеловцу, Селтерс у 
Младеновцу и Паланачки кисељак у Смедеревској Паланци. Западноморавској бањској 
зони припадају Врњачка, Матарушка, Овчар Бања, Горња Трепча, Богутовачка и 
Витановачка Бања. У Копаоничко – јастребачкој бањској зони истичу се Јошаничка, 
Луковска, Рибарска, Пролом, Куршумлијска Бања и Лопатнички кисељак. У Новопазарској 
– прибојској бањској зони постоје Новопазарска, Прибојска и Височка Бања. 
Јужноморавској бањској зони припадају Нишка, Врањска, Сијаринска, Туларска и 
Бујановачка Бања. У Источносрбијанској зони су Звоначка Бања, Јошаница, Сокобања, 
Брестовачка и Гамзиградска Бања. Западносрбијанској зони припадају Ковиљача, Бадања, 
Радаљ, Радовашница и Обреновачко купатило. У Војвођанској бањској зони, која има три 
предеоне целине, истичу се Сланкамен и Врдник (Срем), Јунаковић, Кањижа, Пригревица 
и Новосадско јодно купатило (Бачка) и Русанда и Торда (Банат). На Косову и Метохији су 
Клокот код Урошевца и Илиџа код Пећи.46

 Према температури, минералне воде се деле на хладне или акротопеге и топле или 
акрототерме. Прве се употребљавају као стоне флаширане воде за пиће, јер често имају 
пријатан укус. Често садрже повећану количину угљен – диоксида који им даје пенушав 
изглед. Погодне су прављене безалкохолних напитака. Због изузетног квалитета неке 
стоне минералне воде из наше земље, током времена су добијале значајна признања на 
домаћим и страним дегустацијам и изложбама. Извора хладне минералне воде има у 
Врњачкој Бањи, Буковичкој Бањи, Паланачком кисељаку, Приличком кисељаку, Клокот 
Бањи, Бујановачкој Бањи, Пролом Бањи, Селтерсу код Младеновца идр. У балнеологији се 
употребљавају за лечење болести органа за варење и мокраћних канала. 

 

 Друге се примењују у терапији оних болести, поремећаја и повреда, код којих је 
потребна повишена температура. То су топле минералне воде које се деле у три групе, и 
то: 

• хипотермалне са температуром 20 – 34°С, 
• хомеотермалне са температуром 34 – 38°С, 
• хипертермалне са температуром изнад 38°С. 

 Хипотермалне минералне воде у нашој држави су честа појава. Извора воде 
температуре између 20° и 34°С има у Сокобањи, Ковиљачи, Клокот Бањи, Обреновачком 
купатилу, Илиџи код Пећи, Врујцима, Бадањи, Пролом Бањи, Бујановачкој Бањи, Вичкој 
Бањи, Кораћици, Љигу, Горњој Трепчи и др. Погодују лечењу болести коже, мишића, 
костију, органа за варење и поремећаја крвног притиска. Користе се пијењем, испирањем и 
купањем. 
 Хомеотермалне минералне воде су оне чија је температура 34 – 38°С, што је 
најприближније температури здравог људског организма. Имају широку примену у 
балнеотерапији купањем, орошавањем и испирањем. Извора хомеотермалне воде има у 
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Нишкој, Брестовачкој, Луковској, Прибојској, Овчар, Новопазарској, Клокот Бањи, Бечеју 
идр. Користе се за лечење разних болести и повреда, посебно реуматизма, повреда костију 
и мишића. 
 Хипертермалне бањске воде су оне чија је температура преко 38°С. Наше бање 
познате по изворима и бушотинама хипертермалне воде су: Гамзиградска (40°С), 
Брестовачка (42°С), Куршумлијска (45 – 55°С), Новопазарска (54°С), Кањижа (57°С), 
Сијаринска (78°С), Јошаничка (83°С), Врањска (63 – 100°С). Погодују лечењу различитих 
болести и повреда, али се често морају расхлађивати. 
 Најтоплија хипертермална бања Србије је Врањска Бања. Балнеолошко средиште са 
хипертермалном водом, Врањска Бања налази се 10 km североисточно од Врања, у делу 
котлине који овде постепено прелази у побрђе планина Бесна кобила (1.922 m), Велики 
пештер (1.946 m), Патарица (1.806 m) и Српска чука (1.415 m). Од железничке станице 
Врање и аутопута Ниш – Скопље удаљена је 2 km и саобраћајно добро повезана асфалтним 
путем. Од Бујановца и његове бање удаљена је 30 km, Лесковца 58 km, Босилеграда 60 km, 
Ниша 115 km и Приштине 141 km.  
 Врањска Бања има статус градског насеља на надморској висини од 400 m. Развила 
се у приобаљу Бањске реке, познатије под називом Бањштица и Врањскобањска река, која 
се улива у Јужну Мораву са десне стране. Насеље се састоји из 15 махала, од којих се 2 
називају Стара Бања и Бања или Центар. Материјални трагови културе пронађени на 
локацији Врањске Бање, показују да је била позната у праисторији. Дардани, Трачани, 
Илири, Келти, Византијци и Римљани знали су за изворе топле лековите воде. Три базена, 
један хан и зграду са три собе изградили су Турци, крајем XIX. У бањи се 1914. године 
лечио краљ Петар I Карађорђевић, а било је гостију не само из Србије, већ и из Грчке и 
Аустрије. Прво право лечилиште подигнуто је 1929. године. Од тада се стално истражују 
хидрогеолошке, балнеолошке и туристичке вредности. Од посебног значаја била је 
изградња туристичког комплекса „Симполенд“ и 12 km дугачког топловода који неке 
индустријске објекте у Врању снабдева топлом водом.47

 Врањска Бања има више извора хипертермалне воде. Готово сви су груписани у 
једној зони која се пружа правцем југозапад – североисток на дужини од 60 m. Условљени 
су раседом и вулканским стенама које се овде јављају. Појављивање термалних извора је 
локализовано на обод проширене долине Бањске реке, уз контакт вулканита и 
кристаластих протерозојских шкриљаца. Кристаласти шкриљци су представљени 
микашистима, гнајсевима и лискуновитим шкриљцима. У рејону бање су на већем 
простору откривени дацити терцијарне старости, као и масе силификованих гранодиорита. 
Западно од бање, према Каталенцу, у релативно стрмом одсеку терана, сачувани су 
ерозивни остаци вулканске купе. Ту се у профилу смењују туфови, вулканске брече и 
англомерати, типични лавични сливови и слични продукти, са јасно израженим падом 
серије према југозападу. Купа је у продужетку свог пространства ка Топлацу и даље била 
испод нивоа језера, тако да са удаљавањем од бање поступно преовлађују седиментне 
творевине и форма купе се губи у еоценској вуканогено – седиментној серији и самим тим 
се објашњавају високе температуре бањских извора, који се убрајају у најтоплије у 
Европи, јер на површину избијају из великих дубина. Вулкански центар био је у рејону 
саме бање, а савремена депресија бање је највероватније последица потонућа вулканског 
кратера са делом вулканске купе. Ободни расед, дуж којег је извршено тоњење централног 
дела вулканске купе, маркиран је данас појавама термалних извора, а према западу још и 
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вулканским неком Шупљи камен. Ерозијом су уништени остаци вулканске купе источни и 
североисточно од бање. Формирањем тектонског рова Јужне Мораве деформисана је 
бањска депресија која је првобитно била кружног или елипсастог облика, а депресија је 
испуњена неогеним и квартарним седиментима.48

 Из наведеног проистиче да је реч о шумадијском типу вулканских вода, које се, 
судећи по високој температури, нигде не мешају са водом падавина која продире до већих 
дубина. Прве податке о температури воде забележио је 1893. године познати геолог Јован 
Жујовић. Из литературе су познати следећи хипертермални извори: Гвожђевити 
(температура 61°С, алкално – салинична, натријум – хидрокарбонатна вода), Извор у 
потоку (температура 86°С, слабо сумпоровито – алкална, натријум – хидрокарбонатна 
вода), Горњи (температура 84°С, алкално – салинична, натријум – хидрокарбонатна вода), 
Гвожђевита чесма (температура 78°С, натријум – сулфата и хидрокарбонатна вода) и 
Главни (температура 88°С, алкално салинична, натријум – хидрокарбонатна вода).

 

49

 Због високе температуре вода Врањске Бањесе у терапијске сврхе, после извесног 
расхлађивања, користи купањем и инхалирањем. За терапију органа за варење, шећерних 
болести и других поремећаја, користи се вода хладних извора. Лековите компоненте 
потичу од калијума, литијума, рубидијума, цезијума, стронцијума, баријума, кобалта и 
сумпора. Од посебног значају су повећан садржај сулфата и готово потпуно одсуство 
сумпор – водоника. Вода термоминералних извора Врањске Бање је неутралне реакције. У 
сувом остатку највише има гвожђа, алуминијума, стронцијума, литијума, мангана и 
рубидијума. У гасном саставу запремински са 70% доминира азот. 

 

 Поред природних извора и бунара, у Врањској Бањи је током времена постављено 
више плитких и дубљих хидрогеолошких бушотина. Године 1985. на седмом метру једне 
бушотине измерена температура воде износила је 99°С. У дубоке бушотине (2.020 m) 
убраја се она постављена у близини железничке станице Врање 1980. године. Једна 
бушотина дубине 1.063 m изведена је 1989. године. Интересантно је да је „Током бушења 
дошло до ерупције воде у количини од 50 l/s, температуре 70 – 96°С. Зацевљењем је 
изолован горњи део бушотине а из каптираног интервала 864 – 890 m (где је измерена 
слојна температура 126°С) добијено је 26 l/s термалне воде температуре 111°С. Укупна 
издашност извора и бушотина хипертермалне воде у Врањској Бањи процењују се на 80 
l/s. На високе температуре стена и воде у већим дубинама указују и резултати из времена 
извођења бушотине 1.600 m. Тада је на дубини 1.500 – 1.575 m измерена температура стене 
од 124°С. 50

 Термоминералне воде Врањске Бање значајне су за лечење болести локомоторног 
апарата, дегенеративног реуматизма, дископатије, ишијаса, лумбага, атрофије мишића, 
екстраартикуларног реуматизма, последица прелома костију, хируршких захвата на 
костима и зглобовима, неуролошких поремећаја, гинеколошких обољења и обољења 
органа за варење, црева, желуца, али и јетре, бубрега, дијабетиса, анемичног и 
лимфатичног стања. Медицинску службу обавља Завод за превенцију, лечење и 
рехабилитацију оболелих од дегенеративног реуматизма и посттрауматских стања, који 
има сопствене смештајне капацитете и примењује многе познате и проверене методе 
терапија укључујући и пелоидне облоге. За потребе бањског лечења и туризма у Врањској 

 

                                                            
48 Д.Протић, „Минералне и термалне воде Србије“, Посебна издања Геоинститута, Београд, 1995. 
49 С.М.Станковић, цит. дело 
50 С.М.Станковић, цит. дело 
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Бањи постоји више објеката. Истичу се Железничко одмаралиште, стационар „Врањска 
Бања“, вила „Балкан“ и прихватна домаћинства.  
 У Врањској Бањи су 1933. године регистровано је 2.744 туриста и 43.170 ноћења. 
Непосредно пре Другог светског рата, 1939. године, када је бања била на добром гласу по 
лековитости и богатству садржаја, посетило ју је 4.800 туриста који су остварили 76.926 
ноћења. По броју туриста тада је била на четвртом месту у Србији, а по броју ноћења на 
другом. Године 1971. регистровано је 16.800 туриста који су остварили 77.727 ноћења. 
Неколико наредних година број туриста и ноћења се незнатно повећавао и Врањска Бања 
убрајала у ред десет најпосећенијих у Србији. Године 1978. била је 27.376 туриста, а 
годину дана касније остварено је 96.436 ноћења. После максимума посета које су 
карактеристичне за осамдесете године прошлог века, промет туриста у Врањској Бањи се  
нагло почео смањивати 1990. године. Из података се види да је број остварених ноћења 
2005. године био 43.590 мањи него 1939. и 60.617 мањи него 1985. године. Са здравствених 
и општих економских аспеката, стање није задовољавајуће и далеко је испод реалних 
могућности које условљавају извори термоминералне воде, традиција и постојеће 
манифестације.  
 Пре тридесет година покренуте су идеје комплексног развоја Врањске Бање и њене 
околине. Програмом развоја, поред бање, обухваћена је и планина Бесна кобила, јер се 
желео комбиновани развој бањског и планинског туризма. Истраживачи су поставили 
одговарајуће критеријуме и осмислили стратегију развоја. Инсистирано је на делатностима 
које имају највећи степен мултипликације, тј. омогућују развој допунских делатности. 
Програм је у целини базиран на постојећим локалним ресурсима, посебно на богатству 
термоминералних вода и био усклађен са стратешким развојним циљевима Србије. 
Предлагана је реконстуркција постојећих објеката у Врањској Бањи, изградња нових 
смештајних капацитета и објеката инфраструктуре. Обимна материја Програма развоја 
презентирана је у 6 књига, које су се односиле на следеће појаве, процесе, објекте и 
послове: Основне карактеристике и чиниоци досадашњег развоја; Развој енергетског 
комплекса на бази геотермалних вода; Развој туризма у Врањској Бањи, Бесној кобили и 
околини; Развој агрокомплекса, стакленика, пластеника и мале привреде; Организација 
простора, развој инфраструктуре и економски аспекти Програма развоја и Синтеза 
Програма развоја. Програм, као и многи други, никада није до краја реализован. Изведена 
је само реконструкција неких бањских објеката и бањског трга. Све се то јасно одражава 
на стагнацију туристичког промета коју су потенцирали бројни неповољни догађаји у 
Србији и њеном окружењу. Врањска Бања је и даље један од слабије посећених 
балнеолошких центара Србије иако неким квалитетима прелази њене границе и границе 
Балканског полуострва, а по температури и издашности извора је међу првима у Европи.51

 Подземне минералне, термалне и термоминералне воде одликују се сложеним 
хемијским саставом, садржајем растворених гасова, органским примесама и колоидним 
честицама. То зависи од испарљивих компонената магме, растворљивости стена које граде 
литосферу и размештаја некадашњих и садашњих океана, мора и језера. Током времена 
хемизам подземних вода се мења услед међусобног деловања више фактора. Посебно 
значајним показатељем хемијског састава воде сматра се њихова минерализација, која 
представља количину свих минералних материја у води. Изражава се у грамима на литар и 
варира од 0,1 до 650 g/l. У вези са минералним, термалним, термоминералним, гасним и 
радиоактивним водама јавља се термин ретке воде. 

 

                                                            
51 С.М.Станковић, цит. дело 
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  Табела 3. Класификација ретких вода 

Класа Поткласе Врсте Подврсте 

1. Хидрокарбонатне 

Сулфатно 
хидрокарбонатне 

- натријумове 
- магнезијумове 
- калцијумове 

MgNa-
сулфатнохидобикарбонатне 

CaNa 
NaMg 
CaMg 
NaCa 
MgCa 

Хлоридно 
хидрокарбонатне 

- натријумове 
- магнезијумове 
- калцијумове 

MgNa-хлориднокарбонатне 
CaNa 
NaMg 
CaMg 
NaCa 
MgCa 

2. Сулфатне 

Хлориднокарбо- 
натно сулфатне 

- натријумове 
- магнезијумове 
- калцијумове 

mgNa-
хидрокарбонатносулфатне 

CaNa 
NaMg 
CaMg 

MgNa-хлоридносулфатне 
CaNa 

Хлоридносулфатне 
- натријумове 

- магнезијумове 
- калцијумове 

NaMg 
CaMg 
NaCa 
MgCa 

3. Хлоридне 

Хидрокарбонатне 
- натријумове 

- магнезијумове 
- калцијумове 

MgNa-
хидрокарбонатнохлоридне 

CaNa 
NaMg 
CaMg 
Nca 

MgCa 

Сулфатнохлоридне 
- натријумове 

- магнезијумове 
- калцијумове 

MgNa-сулфатнохлоридне 
CaNa 
NaMg 
CaMg 
NaCa 
MgCa 

Извор: Р.Ђуровић, Дефиниција и класификација термалних, минералних и термоминералних вода, Посебна 
издања Завода за геолошка и геофизичка истраживања, Београд, 1960. 
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 Класификацију која се данас највише употребљава, у оригиналном или измењем 
издању формирао је Марко Леко, издвајајући 10 класа и више поткласа. 

I. Хладне воде имају температуру нижу од 20°С, али је она виша од средње годишње 
температуре ваздуха у околини. Температура и хемијски састав су им стабилни, а суви 
остатак незнатан. 

II. Топле воде обухватају хипотерме, хомеотерме и хипертерме. Садрже мање од 1 g/l 
сувог остатка и угљен – диоксида. 

III. Киселе воде имају суви остатак испод, а угљен – диоксида изнад 1 g/l. Хладне воде 
су добре за флаширање. 

IV. Алкалне воде имају више од 1 g/l растворених минералних материја, међу којима 
доминирају хидрокарбонати. Јављају се у кристаластим и магматским стенама. Могу бити 
хладне и топле. 

V. Земно – алкалне воде садрже више од 1 g/l растворених хидрокарбоната и јоне 
земно – алкалних метала калцијума и магнезијума. Ако имају повећан садржај угљен – 
диоксида, називају се земно – алкални кисељаци. 

VI. Слане или муријатичне воде садрже више од 1 g/l растворене кухињске соли. Ако 
имају повећан садржај угљен – диоксида, називају се муријатични кисељаци. Воде са 
повећаним садржајем јода и брома, такође, спадају у ову групу. Прве се називају јодне, а 
друге бромне воде и честа су појава у нашим бањама. 

VII. Горке воде су познате по повећаном садржају натријум – сулфата и магнезијум – 
сулфата. Јављају се на теренима изграђеним од шкриљаца и магматских стена. Обично су 
хладне. 
VIII. Гвожђевите воде имају мање од 1 g/l сувог остатка у којем се истичу јони 

двовалентног и тровалентног гвожђа. У зависности од комбинација феро и фери јона, деле 
се на четири поткласе. 

IX. Сумпоровите воде се препознају по повећаном садржају сумпорводоника, који им 
даје непријатан мирис. Јављају се у нафтоносним теренима и наслагама тресета, а могу 
бити хладне и топле. 

X. Радиоактивне воде су оне које садрже соли радијума и продукта његовог природног 
распадања (гас радон). Има их на теренима изграђеним од кристаластих стена, а могу бити 
хладне, топле и често доста минерализована. 
 Многе, или готово све, врсте минералних, термалних и термоминералних вода 
постоје у нашој држави и представљају њену изузетну, али још увек недовољно 
искоришћену вредност, како за потребе балнеолшких центара, тако и у друге намене, а 
посебно за топлификацију и пољопривредну производњу у пластеницима. Бања која је 
успешно искористила своје могућности, јесте Врњачка Бања, најпосећенија бања Србије. 
 Коришћење лековите воде у Врњачкој Бањи за време Римљана потврђено је 1924. 
године. Било је и трагова мањег дрвеног базена и бунара укопаног у стени с извором који 
је напајао базен. Приликом чишћења базена у њему је пронађено 60 металних новчића, а 
током даљих радова још 440 примерака новчића. Из доба српске државе, пре битке на 
Косову, о изворима у Врњцима нема довољно података, иако се недалеко од бање налазила 
престоница кнеза Лазара – Крушевац. О селу Врњци из доба Турака, такође нема података. 
Ни после одласка Турака мештани нису придавали већи значај изворима лековите воде. Од 
посебне важности је долазак рударског инжињера из Саксоније барона Хердера, који је 
обилазио Копаоник, Јошаничку Бању, град Маглич и тадашњи Карановац, данашње 
Краљево. На основу његових анализа врњачке воде, Емерих Линденмајер 1856. године 
закључује да је она погодна за терапијско пијење и купање, да има перспективу, те извор 
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треба уредити.52

 Сложени тектонски односи у овом делу Србије значајни су за појаву минералне 
воде у још неколико бања. Испитивањем воде у Врњачкој Бањи закључено је да бањске 
воде имају високу тврдоћу и то 30,80°d (купатила), односно 35,00°d (чесма), док им pH 
износи 6,7 – 6,8, а температура 36,5°С. Минерализација им је доста ниска и износи 2,84 – 
2,94 g/l. Минералне воде Снежника и Слатине припадају типу хладних вода, јер им 
температура износи 16,9°С (Снежник), односно 14,3°С (Слатина), тврдоћа 39,14 и 35,75°d, 
pH 6,2 и 6,3, а минерализација 2,85, односно 3,50 g/l. Садржај елемената није исти у свим 
изворима, што је за бању вишеструко корисно, јер је на бази различитих вода и њихових 
својстава могуће дефинисати више врста индикација и терапијских поступака. Бројним 
анализама је утврђено да у води Топлог извора, Слатине и Снежника има еманација 
радона, урана и радијума. Лековите компоненте бањске воде приписују се 
макроелементима калцијума и гвожђа, микроелементима калијума, литијума, рубидијума, 
цезијума, стронцијума, баријума, бакра, фосфора и мангана.

 Од посебног значаја јесу и посете Јосифа Панчића, који је био изузетно 
заинтересован за Копаоник, али је боравио и у Врњачкој Бањи више пута. Сазнања о 
лековитости воде у Врњцима су се касније знатно проширавала након вршених анализа. 

53

 Врњачке минералне воде, као природни лековити фактор, значајне су за лечење 
већег броја хроничних болести и поремећаја стања људског организма. Медицинске 
индикације подељене су на главне и споредне. Главне медицинске индикације обухватају 
болести код којих је дејство минералне воде позитивно и доводи до оздрављења или 
опорављања оболелих. Главне индикације обухватају болести желуца, црева, жучног 
мехура, јетре, панкреаса и метаболизма (шећерне болести, гихт). Споредне индикације 
обухватају болести срца и крвних судова, болести бубрега и мокраћних путева, неке 
алергијске болести и хронични катар бронхија, гинеколошке проблеме, идр. 

 

 Података за праћење броја посетилаца Врњачке Бање има од 1869. године до наших 
дана. Први статистички подаци садржани су у извештајима бањских лекара и односили су 
се на број оних који су се у бањи лечили. Прва званична бањска сезона, када је добро 
организована лекарска служба, била је 1869. године. Тада су регистрована 583 болесника, 
који су боравили укупно 16.140 дана. У наредним година бележи се благи пораст туриста, 
али у годинама кризе, 80 – их година XIX века, када је Србија ушла у рат против Турске и 
борбу за ослобођење јужне Србије, број туриста је био знатно смањен. До Првог Светског 
рата број посетилаца се увећавао, као и број њихових ноћења, али је тај континуитет 
прекинут ратом. После рата и формирања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Врњачка 
Бања се отвара према пространијем тржишту, али су и даље доминантни домаћи туристи. 
Са више од 33.000 посетилаца и више од 657.000 њихових ноћења реализованих 1939. 
године Врњачка Бања се је убрајала у најпосећеније у Европи. Поново се број туриста 
смањио током Другог светског рата, да би након тога био у сталном порасту. Максимум је 
остварен 1985. године, када је регистровано 1.415.168 ноћења. Грађански рат у Југославији 
и њен распад, инфлација и период транзиције довели су до стагнирања туристичког 
промета, да би од 2006. године он поново почео да бележи раст. У првих осам месеци 
2014. године, Врњачку Бању је посетило 110.073 туриста, са 374.961 ноћења.54

  
 

                                                            
52 С.М.Станковић, цит. дело 
53 М.Теофиловић, „Проблеми геохемије и генезе минералних вода Србије“, Радови Геоинститута 14, Београд, 
1980. 
54 Републички завод за статистику Републике Србије, Туристички промет у Р.Србији, Београд, август 2014.  
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 3.2.2.2. Енергетски потенцијал 
 
 Природно богатство Србије је неравномерно распрострањено и нерационално 
коришћено. Богатство једне државе заснива се на изворима и резервама енергије. Енергија 
представља најважнији услов привредног и друштвеног развоја, као што степен и 
динамика потрошње енергије најбоље указују на достигнути ниво у привредном развоју и 
темпо којим се тај развој одвија. Она се базира на енергетским изворима чији је значај у 
различито доба и на различитом степену развитка друштва био другачији. Једна група 
енергетских извора користи се много (угаљ, нафта), а неки енергетски извори практично су 
нетакнути (енергија сунца, ветра), док нуклеарна енергија све више налази примену 
допуњујући класичне изворе енергије, а геотермална енергија се све више истражује. 
 Производња и потрошња енергије у Србији је променљива категорија, али је 
највећи потрошач свакако индустрија. Према подацима Републичког завода за статистику, 
2011. године у Републици Србији је произведено 440.509 TJ, од чега је за финалну 
потрошњу доступно 397.968 ТЈ. 

 
Графикон 2. Примарна производња енергије у 2011. години 

 
Извор: Републички завод за статистику Србије, Статистички годишњак, Београд, 2014 

 
 Енергија се добија и трансформацијом, па је на тај начин 2011. године добијено 
276.332 ТЈ, а највише од деривата нафте – 107.956 ТЈ, затим термоелектричном енергијом 
105.685 ТЈ, топлотном енергијом 41.440 ТЈ, а прерадом угља 19.768 ТЈ. Према подацима из 
јула 2014. године, дошло је до пада у производњи енергије за 28,0% у односу на прошлу 
годину у истом месецу. 
 На основу досадашњих истраживања основни извори енергије у Србији јесу угаљ, 
нафта, водне снаге и дрво. Поред њих то су и земни гас и уљани шкриљци који би 
додатним истраживањима могли да постану значајнији извори енергије. 
 
 
 

Угаљ 75% 

Хидроелктрична енергија 11% 

Нафта и кондензат природног 
гаса 9% 

Огревно дрво 3% 

Природни гас 3% 

Геотермална енергија 0% 
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 3.2.2.2.1. Угаљ 
 
 Угаљ је настао таложењем органског и неорганског материјала у току дуге 
геолошке историје. Саставни је до Земљине коре и сврстава се у седиментне стене које 
горе. Према степену карбонизације и калоричној вредности угаљ се дели на: 

• антрацит, који спада у групу најквалитетнијих врста угља са преко 90% угљеника и 
са 3 – 12% гасовитих састојака. Карбонске је старости и топлотна вредност му је 
33,440 kЈ/kg; 

• камени угаљ садржи 75 – 90% угљеника и 12 – 14% гасовитих састојака. По 
постанку је старији од терцијара и топлотне вредности 27,588 – 35,948 kЈ/kg; 

• мрки угаљ садржи 60 – 70% угљеника, док му је топлотна вредност 16,720 – 30,096 
kЈ/kg; 

• лигнит, који спада у групу најмлађих и калорично најслабијих врста угља, са јасно 
израженом дрвенастом структуром. Топлотна вредност је нижа од 16,729 kЈ/kg; 

• тресет је по степену карбонизације најслабији угаљ и садржи свега око 59% 
угљеника, док му је топлотна вредност мала, око 14,630 kЈ/kg.55

 На територији Републике Србије 2013. године примарном производњом је добијено 
40.297.123 t суб – битуменозног мрког угаљ и лигнита. Суб – битуменозни угаљ је 
неагломерисани угаљ чија је бруто калорична вредност већа или једнака 20.000 kЈ/kg и 
мања од 24.000 kЈ/kg.

 

56

 Каменог угља у Србији има у два басена и више лежишта, и то у Тимочком басену 
и Ибарском басену.  

  

 Тимочки басен има повољан географски положај, јер се у његовој непосредној 
близини налази и Бор, а саобраћајно је везан за Дунав, па се угаљ лако транспортује 
воденим путем. У оквиру овог басена највеће резерве су утврђене у басену Млаве и Пека, а 
познати рудници су Добра Срећа, Вршка Чука, Подвис, Тресибаба, Српски Балкан идр. 
Рудник антрацита и каменог угља Вршка Чука се налази на 10 км југоисточно од Зајечара. 
На истоку непосредно поред рудника се налази бугарска граница, на западу Тимок а на 
североистоку Великоизворски плато. Подручје Вршке Чуке било је предмет интересовања 
истраживача још 1863. године када је Јосиф Панчић био у посети овом крају. Нешто 
касније 1881. године појављује се први писани извештај С. Лозанића о резултатима 
анализа угља из Вршке Чуке. Захваљујући истраживањима Ј. Жујовиоћа 1882. до 1886. 
године угљеносна формација Вршке Чуке одређена је као јурска. Први рударски радови у 
угљеносном басену Вршка Чука отпочели су још 1884. године кратко време после 
објављивања резултата истраживања С. Лозанића (1881) и Ј. Жујовића (1883). Комлексна 
истраживања угљеносности Вршке Чуке започета су 1957. године, када је због недовољне 
истражености рудник био пред затварањем. Одељење за истраживање угља Завод за 
геолошка и геофизичка истраживања из Београда почиње истраживање угљеносности 
басена решавањем структурно – геолошких проблема овог подручја, да би се добили што 
јаснији параметри за економску оцену лежишта. Пошто су резултати испитивања показали 
да је ревир (лежиште) Мала Чука најпродуктивнији део угљеносне области још 1957.год. 
изградњом поткопа почела је производња. Производња у лежишту Мала Чука који је данас 
једини активни угњенокоп у области Вршке Чуке почела је 1959.год. и траје до данас. 57

                                                            
55 М.А.Павловић, цит. дело 

 

56 Републички завод за статистику Републике Србије, Енергетски биланс Р.Србије, Београд, 2013. 
57 подаци су преузети са сајта ЈП ПЕУ Ресавица, 04.11.2014. 
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 Ибарски басени каменог угља налазе се у долини Ибра и располажу наслагама угља 
високе калоричне вредности. Ибарски рудници, чије је седиште у Баљевцу имају лежишта 
на простору Општине Рашка и Општине Краљево. На простору општине Рашка налази се: 
седиште Ибарских рудника, лежиште каменог угља Јарандо и лежиште руде борних 
минерала Побрђе. На простору Општине Краљево налазе се: лежишта каменог угља 
Тадење – Прогорелица, лежиште лигнита Бајовац и лежиште доломита Ђаково. Укупна 
површина лежишта је 20 km2.  Прва истраживања, у периоду 1885 – 1890. године, на 
простору јарандолског басена, која се односе на угаљ финансирана су енглеским 
капиталом. Истражне радове је изводила фирма The Silver Mining Company LTD-London, 
која је услед финансиских тешкоћа 1890. године напустила овај терен. Истраживање и 
откопавање угла у јарандолском басену, настављено је већ првих година XX века.58

 Лежишта мрког угља на територији Србије су терцијерне старости, тачније 
ологоценске и олигомиоценске старости. За време миоцена на територији данашње Србије 
постојали су језерски басени који су у појединим фазама међусобно комуницирали. Данас 
су то одвојени басени мрког и мрко – лигнитног угља. Најзначајнији басени су Сењско – 
ресавски (Рембас), Боговински, Алексиначки, Врднички, Сјенички и др.  

  

 Рудник Рембас производњу високо квалитетног мрког угља базира на подземној 
експлоатацији богатих угљених слојева на три погона: Ресавица са јамом „Јеловац“, Водна 
са јамом „Стрмостен“ и Сењски Рудник са јамом „Сењски Рудник“. Све три активне јаме 
налазе се у близини Ресавице. Ресавско-моравски басен, по свом географском положају, 
налазу се у западној групи источне зоне веначних планина. Посматрано географски шире, 
припада Хомољским планинама које се протежу од Дунава, па спуштајући се према југу 
прелазе у Хомољску котлину, одакле се са планином Бељаницом везују за Кучајску плочу. 
Богата лежишта угља јављају се широм целе области западног подножја Бељанице и 
Кучаја, а од средине XIX века угаљ је истраживан и откопаван у 6 басена: стрмостенско-
сладајски, јеловачки, ђулско-жидиљски, равноречко-сењски, раванички и сисевачки. Данас 
се у саставу РМУ Рембас налазе три производне јаме: Јеловац, Стрмостен и Сењски 
рудник. Појаве угља на територији Јеловца и Стрмостена забележене су и експлоатаисане 
још у другој половини XIX века. Ресавица је центар подземне експлоатације мрког угља у 
Србији. Према подацима из 2007. године резерве у Рембасу су процењена на 12.056.021 t.59

 У подножју Јужног Кучаја, између Бора и Бољевца (ближе Бољевцу), налази се 
рудник мрког угља, који носи назив Боговина по селу Боговини, које лежи на самом 
лежишту. Сам руднимк се налази на левој обали Црног Тимока, са површином од око 
10км2. Басен је подељен на два лежишта, односно у експлоатационом смислу на два поља: 
западно, у коме је експлоатација завршена 1995. године и источно, у коме се данас врши 
откопавање. Геолошке резерве су процењене на 2 милиона t. Прва сазнања за угаљ у 
Боговини везана су за деведесете године претпрошлог века, а радови везани за 
експлоатацију угља помињу се тек 1903. године, која је и узета за годину започињања 
експлоатације. Највећу производњу Боговина је имала у периоду 1970-1982 године, када је 
редовно производила преко 200000 t комерцијалног угља годишње. За све време свога 
постојања Бовина је произвела 7,2 милиона t комерцијалног угља.
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 Алексиначко лежиште мрког угља и уљног шкриљца захвата централни део басена 
на простору између Јужне Мораве и Моравице, лежиште се пружа непосредно од града 

 

                                                            
58 подаци су преузети са сајта ЈП ПЕУ Ресавица, 04.11.2014. 
59 подаци су преузети са сајта ЈП ПЕУ Ресавица, 04.11.2014. 
60 подаци су преузети са сајта ЈП ПЕУ Ресавица, 04.11.2014. 
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Алексинца у правцу север - северозапад у дужини од десет километра и захвата површину 
око 20 км2. Северни део града Алексинца и насеље Алексиначког Рудника лежи на 
крајњем југу лежишта. Давне 1883.године Алексинчанин Ђорђе Димитријевић лекар у 
Београду и власник Алексиначке пиваре Јохан Апел затражили су и добили повластицу 
звану „Краљевац“, да на површини од 950 хектара могу испитивати и експлоатисати рудно 
благо. Прве тоне угља послужиле су као погонско гориво за пивару, која је 1884. године, 
пресељена у Ниш. За време I светског рата Аустро-Немачке окупационе власти произвеле 
су укупно 170.000 тона угља, да би на крају рата у повлачењу скоро уништиле рудник. У 
1922. године радило је 1013 радника, а 1923. године догодила се велика несрећа када је 
настрадало 10 рудара, исте године набављене су три тролне локомотиве немачке фирме 
„Сименс“. Између два светска рата Алексиначки рудник је сматран најуноснијим 
угљенокопом у Србији. За време II светског рата рудник преузимају Немци. Највећу 
производњу Алексиначки рудници остварили су 1963.године, када је произведено из шест 
окана 444.007 тона угља. Године 1989, дошло је до велике несреће када је од тровања 
угљен – моноксидом изгубило живот деведесет рудара, када је рудник и затворен. Од 1990 
године Алексиначки рудник наставља са радом као специјализовани извођач рударских 
радова у подземној експлоатацији угља. Још 1984. године су утврђене резерве на 28 
милиона тона.61

 Рудник угља Штаваљ налази се на Пештерској висоравни, 12 km од Сјенице. 
Рудник је лоциран на надморској висини од 1.100 m у непосредној близини села Штаваљ, 
по коме је и добио име. Басен рудника захвата терен површине од 30 км². Рудник 
административно припада општини Сјеница. Рудник је повезан са Ибарском магистралом 
преко Новог Пазара и Рашке, а преко Нове Вароши и Ивањице са Јадранском магистралом. 
Најстарији подаци о експлоатацији угља рудника Штаваљ датирају из 1936. године. 
Детаљна истраживања су интензивирана после другог светског рата. Ова истраживања 
омогућила су отварање рудника на локацији Ступско поље у селу Ступ 1955. године. Јама 
,,Ступско поље” напуштена је 1967. године када је отворена нова јама „Нада” у селу 
Штаваљ која је била у функцији све до 1976. године. Јама је принудно затворена због 
пожара. Исте године отворена је нова јама „Штаваљ” где се и данас врши експлоатација. 
Најновија истраживања дају податак да се у Штављу налази око 245 милиона тона мрког 
угља.
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 Лежишта лигнита припадају нижим хоризонтима плиоцена или најмлађем миоцену. 
Економски значајни басени су: Косовски, Колубарски, Костолачки, Дренички, Метохијски 
и Мазгошки. Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља капацитетима на подручју Косова и 
Метохије, тако да за ова лежишта не постоје новији подаци. 

  

 Рударски басен Колубара је највећи произвођач угља, према подацима 
Електропривреде Србије. Око 52% укупне електричне енергије у Србији годишње се 
произведе на бази колубарског лигнита. У Колубарском угљеном басену угаљ се 
експлоатише од 1896. године, најпре у јамама, а од почетка педесетих година прошлог века 
и на површинским коповима. Не постоје подаци о производњи до 1946. године, а у 
периоду 1946 – 1974. године у јамској експлоатацији произведено је 12,6 милиона t. У 
површинској експлоатацији од 1952. до 2014. године произведено је 998.993.260 t лигнита. 
Колубарски угљени басен се налази на 60 km југозападо од Београда и простире се на 
површини од готово 600 km2. Седиште Колубаре налази се у Лазаревцу. Угаљ се ископава 

                                                            
61 подаци су преузети са сајта ЈП ПЕУ Ресавица, 04.11.2014. 
62 подаци су преузети са сајта ЈП ПЕУ Ресавица, 04.11.2014. 
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на четири површинска копа Пољу „Б“, Пољу „Д“, „Тамнава – Западно поље“ и „Велики 
Црљени“. Годишње се у рудаском басену „Колубара“ произведе око 30 милиона t угља.63

 Костолачки угљени басен, у најширем смислу, захвата подручје између реке 
Мораве на западу, голубачких планина на истоку, реке Дунав на северу и реке Ресаве и 
града Свилајнца на југу. Овај басен се простире на површини од око 400km2. На том 
простору су утврђене богате резерве лигнита, мрког и каменог угља. Руда угља је 
истражена и доказана на подручјима Костолца, села Дрмна, Кленовника, Ћириковца и 
Пољане. Садржи четири лигнитна слоја и по својим резервама је трећи у Србији, након 
Косовског и Колубарског басена. Калорична вредност костолачког угља је између 7.120 – 
10.050 kJ/kg. У костолачком басену се производи 25% лигнита у Србији и снабдева се ТЕ 
Костолац.
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 3.2.2.2.2. Нафта и гас 
 
 Нафта се сврстава у важно погонски гориво и неопходан извор енергије, који је јачи 
за око 12.540 кЈ од исте количине угља. Она је и драгоцена сировина од које се у хемијској 
индустрији добија више од 20 различитих деривата. По хемијском саставу представља 
смесу различитих угљоводиника. Природни услови за настанак нафре и формирање 
нафтних лежишта у Србији били су повољни током миоцена и плиоцена. Плићи делови 
Земљине коре на територији Србије, нарочито на територији Војводине, у највећој мери 
изграђени су од седиментних стена различите дебљине и састава. Током геолошке 
историје баш на територији Војводине, остварени су неопходни услови за стварање и 
акумулацију нафте и гаса у тим седиментним басенима.  
 Земни гас се јавља као пратилац нафте и њен индикатор. Примену је нашао као 
енергетски и топлотни извор, али и као гориво за погон дизел мотора и других машина. 
Гас се, такође користи и у хемијској индустрији. Од њега се добијају 24 врсте алкохола, 33 
врсте етера, разне смоле, вештачка влакна, ацетилен, експлозив и др.  
 Експлоатација нафте почела је на територији Србије 1956. године, а гаса, али у 
малим количинама 1952. године. Према подацима Нафте индустрије Србије, за ових 60 и 
више година колико се изводе геолошка истраживања нафте и гаса у Србији избушено је 
2200 истражних, контурно-истражних и разрадних бушотина на нафту и гас и 75 
хидротермалних бушотина. Откривено је 99 нафтних и гасних поља у оквиру којих je 
дефинисанo 271 лежиште. На истражном простору Србије у периоду од 1956. до 2011. 
године, изведена су 2D сеизмичка истраживања у обиму од 54000км. Сеизмичка 
истраживања 3D почела су да се примењују од 1991. године. До сада су на истражном 
простору НИС-а 3D сеизмичка истраживања изведена у укупном обиму од око 1500 км2.65

 У области Дунавског кључа и Тимочке крајине налази се мањи део перспективне 
чеоне потолине, западни део Гетског басена, док у обласеи Динарида су формирани мањи 
и изоловани терцијрани басени – Чачанско – краљевачки, Косовски и Метохијски басен и 
терцијарни седименти дуж Велике Мораве. Најактивнија и продуктивна лежишта нафте и 
гасна поља налазе се на територији Војводине, у Банату и Бачкој. Нафтоносност 
Панонског басена или Војводине везана је за Банатску депресију. Она заузима већи део 
Баната, при чему прелази и на територије Румуније и Мађарске, а на западу у северни део 

 

                                                            
63 подаци су преузети са сајта Рудаског басена Колубара, 04.11.2014. 
64 Електропривреда Србије, ТЕ – КО Костолац 
65 подаци су преузети са званичног сајта НИС-а, 05.11.2014. 
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источен Бачке. На територији јужне Бачке налази се субдепресија Бачке, док се у јужном 
продужетку Банатске депресије налази Подунавска субдепресија. Површина Банатске 
депресије у ужем смислу износи око 6.500 km2, док са осталим деловима Бачке, јужног 
Баната и Поморавља достиже површину и већу од 10.000 km2. Североисточно и источно од 
Кикинде се налазе најдубљи делови депресије, као и на простору Старог Итебеја, Башаида 
и Српске Црње. Највећа дебљина неогених седимената понегде достиже дебљину и до 
4.500 m.66

 У Банатској депресији експлоатација нафте је почела око Вршца и Зрењанина, 
Велике Греде и Јерменоваца. Међутим, откривање нафтно – гасног поља 1959. године у 
северном Банату представљало је велику прекретницу у нафтној привреди Србије. У 
оквиру Банатске депресије у експлоатацији су: Келебија – нафта, Палић – нафта, Велебит – 
нафта, Србобран – гас, Мокрин – нафта и гас, Кикинда поље – нафта и гас, Кикинда варош 
– нафта и гас, Елемир – нафта и гас, Међа – гас, Бегејци – гас, Бока – нафта, Јаношик – 
нафта, Јерменовци – нафта, Ловке – нафта. Од свих нафтоносних поља у овој депресији 
највећу економску вредност имају Елемир, Кикинда, Мокрин, Велебит, Бока, Локве и 
Јерменовци. 

 

 Примарном производњом 2013. године, произведено је 1.160.095 t или 52.899 ТЈ 

сирове нафте и 19.676 ТЈ  природног гаса. 67

 
 

 3.2.2.2.3. Уљани шкриљци 
 
 Истраживања која су вршена годинама на територији Србије, указују да су 
шкриљци по величини налазишта, одмах после угља, највећи енергетски ресурс Србије. 
Налазишта се могу груписати у неколико рејона: Јужноморавски, Тимочки, Нишки, 
Западноморавски, Ужички, Шумадијски, Подрињско – колубарски, Подунавски и др. До 
сада најбоље испитано, највеће и најбогатије лежиште. У овом лежиште налази се скоро 
60% резерви шкриљаца Србије. Непосредно преко угља настају наслате уљаних шкриљаца 
са слојевима глине и лапораца, укупне дебљине 100 m, од чега на шкриљце долази око 65 
m, са најбогатијом партијом од око 14 m дебљине непосредно уз угљени слој. Прва 
скромна истраживања су започела крајем XIX века, код села Суботинац, у близини 
Алексинца, а прву хемијску анализу лежишта је објавио С. Лозанић 1878. године.68

 
  

 3.2.2.2.4. Обновљиви извори енергије 
 
 Од обновљивих извора енергије – биомасе, соларне, геотермалне, енергије ветра и 
коришћења индустријског и комуналног отпада, већи значај имају геотермална енергија и 
биомаса. Иако Србија спада у земље које су богате геотермалном енергијом, она је мало 
користи. Углавном су истраживања вршена у близини познатих термалних извора. 
Сунчева енергија се такође мало користи, иако је трајање сунчевих зрака преко 2.000 сати 
годишње. Као најпогоднији део за инсталирање соларних система издваја се југ Србије, а 
за коришћење енергије ветра Панонска низија. Биомаса је велики енергетски потенцијал 
Србије, који може да се користи за добијање електричне и топлотне енергије. Производња 
пелета и брикета је еколошки исправна и економски исплатива. 

                                                            
66 М.А.Павловић, цит. дело 
67 Републички завод за статистику Србије, Енергетски биланс Р.Србије, Београд, 2013. 
68 М.А.Павловић, цит.дело 
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3.2.3. Пољопривредни и шумски потенцијал 
 
 3.2.3.1. Пољопривредни потенцијал 
 
 Србија је готово одувек била пољопривредна држава. Кроз историју, са реформама 
у држави, мењала се и пољопривреда. До Другог светског рата пољопривреда је била 
натурална, сваштарска и ситно – робна. Поседи су били мали и расцепкавни и нису 
пружали услове за значајнију производњу. Након Другог светског рата долази до аграрних 
реформи, повећаног коришћења механизације, различитих хемијских средстава, 
мелиорације и повећања приноса. 
 На развој пољопривреде утичу природни и друштвени фактори. У групу природних 
спадају рељеф, клима, вода, земљиште и вегетација. Човек је главни друштвени фактор, јер 
од односа људи, од примене науке и технике у производњи, зависи и степен развоја 
пољопривреде. 
 Рељеф представља важан елемент географске средине који у великој мери утиче на 
живот и рад људи, а самим тим и на производњу основних производа за исхрану. Рељеф 
Србије је представљен пространим равницама, речним долинама и котлинама, побрђем, 
средњим и високим планинама – што пружа повољне услове за разноврсну пољопривредну 
производњу. За ратарску производњу, значајне су равнице до 200 m надморске висине, као 
и брежуљкасто земљиште до 600 m надморске висине. Простори који су изнад ове 
надморске висине су изложени процесу ерозије, са повећањем надморске долази и до 
смањења култура које успевају, а мање је и обрадивих површина. Како би се ове површине 
и даље заштитиле од процеса ерозије оне се све више претварају у шуме, пашњаке и 
делимично у воћњаке. На надморским висинама вишим од 1.000 m преовладавају ливаде и 
пашњаци. Равничарски региони Војводине, Косова Поља, Метохије, Поморавља, 
Посавине, Тамнаве, Крушевачког и Лесковачког поља погодни су за механизовану 
ратарску и повртарску производњу. Брдовити и брежуљкасти предели повољни су за 
развој воћарске, виноградарске и сточарске производње, попут Кључа и Неготиснске 
крајине, Шумадије, Подриња и јужног Поморавља. Брдско-планинско подручје Златибора, 
Рудника, Старе планине, Копаоника и Шар-планине су погодни за развој овчарства, 
говедарства и шумарства.  
 Клима је значајан природни фактор за развој пољопривреде. Континетални тип је 
заступљен у Панонском и перипанонском делу. Средње годишње температуре у 
Војводини, Мачви и Подунављу крећу се између 10,6°С и 11,9°С. У зимској половини 
године често се јављају мразеви који наносе велике штете усевима и садницама воћа. Лета 
су доста топла, па је овде погодно за гајење пшенице, кукуруза, шећерне репе, сунцокрета, 
хмеља, поврћа, винове лозе, крмног биља, итд. Брежуљкасти део регије погодан је за 
воћарство и виноградарство. За Планинску регију везана је умерено – континентална 
клима са варијететима. Годишња и регионална расподела падавина је неравномерна што је 
фактор ограниченог развоја пољопривреде. 
 Вода представља значајан фактор и драгоцене природно богатство за развој 
пољопривреде. Од посебне важности је за Војводину – житницу Србије. Лети Војводина 
оскудева у влази, иако је релативно богата водом. У Планинској регији такође је вода 
важан фактор, али је главни проблем у нерегулисаним планинским токовима и процесу 
ерозије који је тиме потпомогнут. 
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 Земљиште или тло представља један од најважнијих фактора за развој 
пољопривреде. На територији Србије представљено је правим педолошким мозаиком, који 
је непосреднан одраз геолошког састава, орографске рашчлањености рељефа, климе и 
биљног покривача. С обзиром на генезу и дејство основних педогенетских фактора, на 
територији Србије се издвајају: 

• типска (развијена) земљишта, настала под утицајем климе, педолошке подлоге и 
вегетације; 

• атипска (неразвијена) земљишта која постепено прелазе у типска.69

 У групу типских земљишта спадају: чернозем, смонице, гањаче, подзоли, планинске 
црнице, црвеница, мочварна земљишта и слана земљишта. 

 

 Чернозем је настао под утицајем степско – континенталне климе на лесној подлози. 
Процесом разлагања она даје земљишту велике количине хумуса. Чернозем се код нас 
јавља у највећем делу Војводине, у Стигу и једном делу Мачве. То су крајеви који 
годишње примају мале количине падавина. Због тога је на њима развијена травно – 
степска вегетација. У току жарког и сувог лета вегетација се брзо сусуши. Због тога се на 
површини под черноземом у јесен нађе велика количина недземних и подземних остатака. 
Кратка јесен и дуга зима успоравају обилно размножавање микроорганизама. Због тога је 
разлагање хумуса споро и не иде до краја. На тај начин се у површинском дели задржава 
велика количина хумуса. Чернозем је земљиште велике плодности, што потиче од 
повољних физичких, хемијских и биолошких својстава. На њему одлично успевају 
житарице, шећерна репа, сунцокрет, конопља итд. Деградирани чернозем се јавља 
периферно од правог чернозема. Процес деградације настаје под утицајем влажне климе, 
где је испирање хумуса јаче. У нашој држави деградирани чернозем се јавља на мањим 
пространствима у Срему, Банату, Бачкој и северној Србији. 
 Гањаче се јављају у крајевима умерено – континеталне климе у којима има више 
влаге него у зони чернозема, а мање него на брежуљцима Шумадије. У погледу вегетације, 
гањаче су земљишта листопадне вегетације. Најчешће се јављају на иловастој подлози са 
доста креча. Али, оне настају и од деградираног чернозема и деградираних смоница. У 
влажним крајевима гањаче лако прелазе у подзоле. Гањаче су смеђа, црвенкасте или 
руменкасте боје што зависи од примеса гвожђа, алуминијума и других материјала. 
Умерене количине падавина крајева у којима се јављају нису довољне да растворе у већој 
мери органске и минералне материје. Због тога гањаче имају више хумуса него смонице, а 
мање него чернозем. Врло су погодне за ратарство, воћарство и виноградаство, као и за 
шуме. Ливаде су њима слабије. 
 Смонице се најчешће јављају уз гањаче. Обично заузимају ниже брежуљкасто 
земљиште, најчешће северне влажније експозиције. У нашој земљи смонице заузимају 
велике површине у Шумадији, Мачви, долинама Велике, Западне и Јужне Мораве и у 
долини Тимока. Смонице се најчешће јављају у котлинама и пространим долинама које су 
у току неогена биле под језерима и мочварама. Од глиновитог језерског муља најпре је 
постало забарено земљиште типа ритске црнице, обрасло барском вегетацијом која их је 
обогатила хумусом. Услед спуштања издани, барска вегетација је земењена ливадском, а 
касније шумском. Под утицајем промене климе и вегетације настао је нов тип земљишта – 
смоница. Смонице су збијена глиноваста земљишта, загасито црне боје. Често су врло 
дубока земљишта. Лети се нагло суше и испуцају, а у влажном периоду су лепљиве. По 
садржини хранљивих материја смонице спадају у плоднија земљишта. На смоницама 
                                                            
69 Д.П.Родић, М.А.Павловић, цит. дело 
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најбоље успевају ратарске културе које се окопавају, а затим крмно биље и воће, а слабије 
жито. 
 Подзоли су најраспросртањенија земљишта у Србији. Јављају се у планинском делу 
наше земље од Динарида до Карпата и Родопа. Ова земљишта се јављају у пределима 
хладне климе са обилним падавинама од 800 – 1300 mm. Кишница стално раствара и 
испира земљиште и из површинског слоја односи у дубину оксиде гвожђа и друго, 
остављајући песак и други трошан и непродуктиван материјал. Подзоли се јављају на 
скоро свим стенама. Подзоли су у суштини сиромашна земљишта. Најчешће су светло сиве 
боје или боје сличне пепелу. Прави подзоли се јављају у вишим планинским крајевима, на 
теренима са стрмим падовима, где је испирање велико. У осталим деловима планинског 
предела са мање падавина, на блажим нагибима и мањим испирањем јављају се варијанте 
подзола са нешто више хумуса. Природна вегетација подзола су шуме. 
 Планинске црнице се јављају на билима и висоравнима са благим нагибом, равним 
површинама и плитким депресијама Планинске области. Услед јаке радијације и појачаних 
ветрова, на плиткој подлози земљиште се јако исуши, па микробиолошки процеси потпуно 
престају. Због слабог испирања хумусне материје се задржавају и нагомилавају у 
површинском слоју. Због тога планинске црнице спадају у врло плодна земљишта. Али 
због сурове планинске климе, летње суше и зимске хладноће, на том земљишту успевају 
првенствено планинске траве, ређе жбунаста вегетација. 
 Црвеница се местимично јавља у Санџаку, централној Шумадији, Метохији и 
источној Србији. Основна подлога црвенице су кречњаци и доломити, мада се могу јавити 
и на неким еруптивним стенама са присуством оксида гвожђа. Црвенице су глиновите, 
мрвичасте структуре. Праве црвенице су скоро неутрална земљишта. Садрже извесну 
количину оксида гвожђа, алуминијума идр. Имају углавном добра физичка и хемијска 
својства за пољопривредне и шумске културе. 
 Мочварна тла су настала тамо где су земљишта из било којих разлога прекомерно 
влажна. У долинама Дунава, Саве, Тисе, Велике Мораве идр. Она настају сливањем воде 
из наших терена, излучивањем текућих вода или језера, или издизањем изданске воде. 
Прекомерно влажење доводи до стварања хумуса, до сагоревања без присуства кисеоника, 
карбонизације биљних материја. У зависности од степена хумизације јављају се: 

• органогена мочварна земљишта са обиљем хумуса; 
• минероорганогена мочварна тла са умереном количином хумуса; 
• минерогена мочварна земљишта са мало хумуса.70

 Слатине или слана земљишта се јављају у сушним и семиаридним крајевима 
Војводине, нарочито у Бачкој и Банату. Деле се на солончаке, солонце и соладе. Слана 
земљишта су никакве или мале плодности. 

 

 Атипска или неразвијена земљишта спадају у групу азоналних земљишта без 
одређених ознака педогенетског развитка. То је, ерозијом растершен материјал које је 
педогенетским процесима мало измењен или је неизмењен. Међу њима су важнија: 
елувијална скелетна земљишта, делувијална земљишта, еолска земљишта и антропогена 
земљишта.71

 Укупно коришћено пољопривредно земљиште на територији Републике Србије 
износи 5.051 хиљада hа, а коришћена оранична површина 3.295 хиљада hа. Око 70% 
укупне територије Србије чини пољопривредно земљиште, док је 30% под шумама. У 

 

                                                            
70 Д.П.Родић, М.А.Павловић, цит. дело 
71 Д.П.Родић, М.А.Павловић, цит. дело 
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укупној пољопривредној површини оранице и баште учествују са 65,2%, пашњаци са 
16,5%, ливаде са 12,4%, воћњаци са 4,8% и виногради са 1,1%. У структури засејаних 
површина ораница и башта жита учествују са 57,5%, индустријско биље са 13,3%, повртно 
биље са 8,3%, а крмно биље са 14,0%. У укупној вредности пољопривредне производње у 
2010. години биљна производња је учествовала са 68,4%, а сточарска са 31,6%. Под 
важнијим усевима засејане су следеће површине: под пшеницом 493.000 хектара, 
кукурузом 1.235 хиљаде hа, сунцокретом и сојом по 171.000 ha и шећерном репом 67.000 
hа. Број пољопривредних друштава и земљорадничких задруга у 2012. години износио је  
3.000, док је регистровано 631.552 породично пољопривредно газдинство.72

 
  

 3.2.3.1.1. Производња жита 
 
 Производња жита има велики значај за исхрану становништва. Највећи део 
обрадивих површина налази се под житом.  
 Кукуруз спада у веома важне житарице. Он даје већи принос и има ширу примену 
од осталих врста жита. Мање се користи за исхрану људи, а више за исхрану стоке и као 
сировина у индустији. Користи се за производњу уља, скроба, алкохола, биљне масти идр. 
Може се гајити и до 900 m надморске висине, као и на лошијем, подзоластом земљишту. 
Највише се гаји у Војводини, Мачви, Посавини, Шумадији, Поморављу, Косову и 
Метохији.73 У 2013. години пожњевено је 1.186.523 ha површине, а произведено је 
5.864.419 t кукуруза са приносом од 4.943 kg/ha.74

 Пшеница се налази на другом месту по пространству засејаних површина. Важно 
место у структури житарица припад пшеници због њеног великог значаја за исхрану људи 
и стоке. Од пшенице или у комбинацији с њом може се, такође, добити око 80 производа 
прехрамбене, фармацеутско козметичке или хемијске индустрије, а примену је нашла и у 
производњи алкохола, зејтина, масти, гликозе, шећера, пластичних маса итд. Може да се 
гаји тамо где има доста топлоте, влаге, светлости и погодности педолошког покривача све 
до 500 m надморске висине. Најбољи услови за гајење пшенице су у Војводини, затим у 
Мачви, Поморављу, Косову и Метохији.

 

75 У 2013. години засејано је 563.403  ha 
површине, док је произведено 2.690.266 t пшенице са приносом од 4.775 kg/ha.76

 Јечам је раширена култура која може да успева на малим, али и на високом 
надморским висинама, јер добро подноси и високе и ниске температуре. Највише се гаји у 
Војводини.

 

77 Нашао је примену у људској исхрани и у индустрији пива. Године 2009. 
засејано је 95.377 ha површине, при чему је произведено 302.527 t јечма са приносом од 
3.172 kg/ha.78

 Раж је распрострањена култура и врло отпорна на ниске температуре, а за његово 
гајење је потребно квалитетно земљиште. Користи се у индустрији пића, а највише се гаји 
у долини Тимока и околини Ниша.

 

79

                                                            
72 Републички завод за статистику Србије, Статистички календар Р.Србије, Београд, 2014 

 У 2009. години, према подацима Републичког завода 
за статистику, посејано је 5.197 ha површина, а произведено 12.743 t ражи. 

73 М.А.Павловић, цит. дело 
74 Републички завод за статистику Србије, Пољопривреда и рибарство-Биљна производња, Београд, 2014 
75 М.А.Павловић, цит. дело 
76 Републички завод за статистику Србије, Пољопривреда и рибарство-Биљна производња, Београд, 2014 
77 М.А.Павловић, цит. дело 
78 Републички завод за статистику Србије, Пољопривредни билтен Београд, 2009 
79 М.А.Павловић, цит. дело 
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 Овас је нашао примену углавном у исхрани стоке, док се смо изузетно може 
користити и у исхрани људи. У 2009. години је посејано 35.396 ha, а произведено 73.640 t 
оваса, према Републичком заводу за статистику.  
  
 3.2.3.1.2.  Производња индустријског биља 
 
 Производња индустријског биља у Србији је раширена. Међутим, неке врсте 
успевају само у појединим деловима земље, док се остале срећу на целој територији.  
 Сунцокрет спада у најзначајније и најраспрострањеније индустријске културе код 
нас. Од ове биљке се у преради добија уље, као и масне супстанце неопходне за 
производњу сапуна и фирнајза. Ово је наша најважнија култура за индустрију уља. Семе 
сунцокрета садржи око 33% уља. Нуспроизвод сунцокрета служи као сточна храна, док се 
стабљике могу користити за огрев. Највише се гаји у Војводини, Мачви, Стигу, 
Поморављу, Косову и Метохији.80

 Шећерна репа је врло распрострањена култура код нас и служи за добијање шећера. 
При преради репе добија се, као нуспроизвод сточна храна. За њено гајење је неонходно 
погодно земљиште, доста влаге и топлоте, као и веома брз транспорт, па се углавном гаји 
поред пловних река и канала. Највећи и најзначајнији произвођачи су у Војводини, а гаји 
се још и у Мачви, Стигу, Великом Поморављу, на Косову и Метохији.

 На територији Србије, 2013. године пожњевено је 
174.270 ha, а произведено је 432.020 t сунцокрета, према подацима Републичког завода за 
статистику.  

81 У 2013. години 
пожњевено је 55.627 ha, произведено 2.821.919 t, са приносом од 50.729 kg/ha.82

 Соја је значајна индустијска култура која садржи око 26% јестивог уља и 60% 
беланчевина. Користи се као сточна храна, нашла је примену у производњи млека, као 
замена за кравље млеко, у проузводњи јогурта, пудинга, чоколаде. Највише се гаји у 
Војводини.

 

83

 Дуван је изразито комерцијална култура која може да успева и на земљишту 
лошијег квалитета. На наштој територији се издваја неколико рејона у којима се гаји 
дуван. Први обухвата Јужно Поморавље (околина Прешева, Врања, Лесковаца, 
Алексинца), други захвата делове западне Србије (околина Бајине Баште) и трећи на 
територији Војводине, где се гаји „вирџинија“, дуван крупног листа, тамне боје и љутог 
укуса.

 Према подацима Републичког завода за статистику, у 2013. години је 
пожњевено 165.253 ha, произведено 440.847 t соје, са приносом од 2.668 kg/ha. 

84 На територији наше земље у 2009. години пожњевено је 6.103 ha, а произведено 
9.847 t дувана, са приносом од 1.613 kg/ha.85

 Хмељ је значајна индустријска биљка, која се користи као додатак јечму у 
индустирији пива. Гаји се углавном у Бачкој, око Бачког Петровца и нешто мање у 
Срему.

 

86 У 2009. години, произведено је 110 t хмеља, а засејано 67 ha површине.87

 
 

  
                                                            
80 М.А.Павловић, цит. дело 
81 М.А.Павловић, цит. дело 
82 Републички завод за статистику Србије, Пољопривреда и рибарство-Биљна производња, Београд, 2014 
83 М.А.Павловић, цит. дело 
84 М.А.Павловић, цит. дело 
85 Републички завод за статистику Србије, Пољопривредни билтен, Београд, 2009. 
86 М.А.Павловић, цит. дело 
87 Републички завод за статистику Србије, Пољопривредни билтен, Београд, 2009. 
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3.2.3.1.3.  Производња поврћа 
 
 Гајење повртног биља има велики значај због његове улоге у исхрани људи. Гајење 
поврћа захтева знатну радну снагу, али даје и значајне приходе. У исхрани се користи 
свеже или конзервирано. Већина повртарских култура за свој неометан развој изискује 
плодно земљиште, па је за гајење поврћа најповољније тло у Војводини, затим по речним 
долинама и котлинама. Неке повртарске културе захтевају у једном периоду равоја знатну 
влажности, па је њихово гајење условљено вештачким наводњавањем. 
 Кромпир има значајно место у исхрани људи, али представља и важну индустријску 
сировину. Користи се за добијање алкохола, скроба и шећера, а служа и као сточна храна. 
За несметано гајење кромпира довољна је топлотна сума од 1.700°С. Одговара му влага, 
подзоласто земљиште и хладнија клима. Углавном се гаји у планинском подручју. По 
производњи кромпира су познати Ивањица, Горњи Милановац, Лесковац и крај 
Драгачево.88 У 2013. години посејанa је површина од 78.377 ha, са укупном производњом 
од 891.513 t и приносом од 11.375 kg/ha.89

 Купус се по значају производње налази одмах иза кромпира. За несметан развој му 
одговара наносно и ритско земљиште, много влаге и обилно заливање. Најпознатији по 
производњи купуса је Футог. Према подацима Републичког завода за статистику, у 2009. 
години је посејана је површина од 20.810 ha купуса и кеља, а површина 2.338 ha касног 
купуса, са укупном производњом од 326.162t купуса и кеља.  

 

 Пасуљ је на трећем месту по производњи и значају за исхрану. Предност његове 
производње је што се углавном гаји као међуусев по њивама које су засејане кукурузом. У 
Србији највише успева око Чачка, Градишта и Ужица.90

 Производња паприке и парадајза је раширена. Паприка се највише гаји у околини 
Лесковца, Ниша, Алексинца, Јагодине и Новог Сада.

 У 2013. години укупно је посејано 
19.555 ha и произведено 39.508 t пасља, према подацима Републичког завода за статистику. 

91 Њена употреба у исхрани 
становништава је врло заступљена. Исти је случај са парадајзом. Парадајз за несметан 
развој користи плодније земљиште и сунчано поднебље. Под паприком је 2009. године 
било 18.541 ha, а произведено 171.366 t са приносом од 9.243 kg/ha паприке. Парадајз је 
засађен на 19.921 ha и добијено је 189.353 t.92

 
 

  
 3.2.3.1.4.  Производња воћа и грожђа 
 
 Производња воћа представља важну грану у оквиру пољопривреде. Поред тога што 
се ови производи користе у исхрани, они представљају све важнију индустријску 
сировину. Прехрамбена индустрија од воћа производи разне врсте џемова, мармелада, 
сокова, компоте и сушено воће. Воће представља и важну сировину за добијање алкохола. 
У Србији постоје изванредни услови за производњу средњоевропског воћа. Разноврстан 
рељеф, климатски типови, мозаик типова земљишта и велика традиција у гајењу воћа, 
сврставају Србију у значајне произвођаче ове културе. Све до шездесетих година у Србији 
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је доминирало екстензивно воћарство на сеоским газдинствима. Највећи део производње 
остваривао се од појединачних, махом дворишних стабала, или са малих воћњака у оквиру 
сеоских газдинстава. Међутим, након тога је дошло до значајних промена у производњи 
воћа. Подигнуте су на приватним и друштвеним газдинствима модерне плантаже воћа, које 
дају високе приносе.93

 Шљива у укупној производњи учествује са 581.874 t, према подацима Републичког 
завода за статистику у 2013. години. Најзначајнији рејон производње шљива је у 
Шумадији и западној Србији (Колубара и Подриње) са центрима у Чачку и Ваљеву.

  

94

 На другом месту по значају, од средњоевропског воћа, је јабука. Принос варира од 
климатских услова, тако да је у 2013. години 265.676 t, од 16.042.000 родних стабала, са 
приносом од 17 kg по стаблу.

 У 
2013. години било је 40.822.000 родних стабала, са приносом по стаблу од 14 kg. 

95 Гајење јабука распрострањено је у нашој земљи, али се у 
Србији издвајају следећи рејони: Западноморавски (Лучани, Чачак, Г. Милановац, Брус), 
Севернобачки (Суботица), Ужички (Ариље, Пожега, Ивањица),  Нишко – топлички (Блаце, 
Ниш), Шабачко – ваљевски (Шабац, Ваљево) и Моравско – шумадијски (Рековац, 
Крагујевац).96

 По броју стабала на трећем месту се налази крушка. У 2009. години је било 
4.470.893 родних стабала, са приносом од 67.771 t, a 15,2 kg приноса по стаблу, према 
подацима Републичког завода за статистику. Гајење крушака је везано за неколико рејона: 
Сремски (Сремска Митровица и Инђија), Западноморавски (Чачак и Краљево), 
Јужноморавски (Лесковац), Нишко – топлички (Ниш), Београдски (Гроцка, Барајево), 
Моравско – шумадијски (Крагујевац, Топола) и Шабачко – ваљевски (Ваљево).

  

97

 Бресква успева у свим виноградарским рејонима. Најпознатији рејони брескве су: 
Београдски (Гроцка, Сопот), Подунавски (Смедерево), Нишко – топлички (Ниш, Пирот), 
Моравско – шумадијски (Топола), Западно – моравски (Чачак) и Јужно – моравски 
(Власотинце).

 

98

 Кајсија се сврства у групу најостељивијег воћа. Број стабала је релативно мали 
1.694.390 у 2009. години, са 31.157 t приноса.

 Према подацима Републичког завода за статистику у 2009. години било је 
4.543.431 родних стабала брескве, а годишњи принос је износио 73.718 t и 16,2 kg приноса 
по стаблу. 

99 Гајење је ограничено на неколико рејона: 
Севернобачки (Суботица, Кањижа), Београдски (Гроцка), Нишавско – топлички 
(Алексинац, Ниш), Моравско – шумадијски (Крагујевац), Западно – моравски (Чачак), 
Подунавски (Смедерево) и Шабачко – ваљевски (Шабац, Коцељева).100

 Вишња је све значајнија врста воћа која се користи у индустријској преради. 
Користи се свежа али више за производњу сокова. Вишња се гаји у: Београдски рејон 
(Гроцка, Сопот), Подунавски (Смедерево, Смедеревска Паланка), Моравско – шумадијски 
(Крагујевац, Топола), Севернобачки (Суботица, Бачка Топола), Нишко – топлички 
(Мерошина, Ниш), Севернобанатски (Зрењанин, Кикинда) и Сремски (Сремска 
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Митровица, Шид).101  Године 2013. у Србији је било 8.377.000 родних стабала 
вишње, а остварен је принос од 90.596 t, односно 11 kg по стаблу.102

 Србија је позаната по извозу малина. Најзначајнији рејони гајења малина су: 
Шабачко – ваљевски (Ваљево, Осечина, Коцељева), Западно – моравски (Чачак, Краљево), 
Моравско – шумадијски (Крагујевац) и Ужички (Ариље, Ивањица, Пожега, Косјерић).

 

103

 Производња грожђа и вина спада у важне пољопривредне гране. У Србији постоје 
повољни услови за развој виноградарства. Благо заталасано побрђе, довољне количине 
падавина погодују развоју ове делатности. Винова лоза успева на различитим теренима. 
Издвајују се следећи виноградарски рејони: Фрушкогорски, Бачко – банатски који 
обухвата северну Бачку, Вршачка брда и Банатску пешчару, Шумадијско – подунавски 
рејон са чувеним смедеревским виногорјем, Тимочко – крајински који обухвата Кључ и 
Неготинску крајину, Нишавски који обухвата долину Нишаве и Нишку котлину, Јужно – 
моравски са Лесковцем, Власотинцем и Западно – моравски са центром у Жупи.

 
Према подацима Републичког завода за статистику у 2013. години било је 15.354 ha 
површине под малинама, са 89.602 t малине, односно 5.836 kg/ha. 

104 
Повољни климатски и педолошки услови у Србији су омогућили гајење разних винских и 
стоних сорти винове лозе. Производња је у 2013. години износила 324.919 t, са 273.614 
хиљаде родних чокота и приносом од 1 kg по чокоту.105

 
 

 3.2.3.1.5. Сточарство 
 
 Сточарство, уз ратарство представља најзначајнију грану пољопривреде, мада по 
вредности производње има већи значај од ратарства. Сточарство је грана пољопривреде 
која је активна током целе године. Производи сточарства представљају значајну 
компоненту у исхрани становништва (месо, маст, јаја, млеко), али и важну индустријску 
сировину и битан артикал за извоз. За исхрану стоке користе се ливаде и пашњаци, али и 
жита, крмно биље, затим споредни производи ратарства (лишће репе, кукурузовина), 
отпаци индустријске производње, као и производи из фабрика сточне хране.  
 Производња сточног крмног биља представља важан фактор развоја сточарство, 
важан извор сточне хране код интензивног гајења стоке. Важније врсте сточног крмног 
биља је су луцерка и детелина, а од значаја су и грахорица, сточни грашак, мухар, сточна 
репа и кукуруз за крму. У 2013. години пожњевено је 119.480 ha детелине, са производњом 
од 492.731 t и приносом од 4.020 kg/ha, затим 183.382 ha и 985.419 t луцерке и друго.106

 Под утицајем природних и друштвених фактора у планинском делу наше земље 
развило се екстензивно сточарство, док су у Панонској низији и њеном ободу, где постоје 
повољни услови за производњу крмног биља, развило се интензивно гајење свиња, говеда, 
коња и живине. То су предели најнапреднијег сточарства. 

 

 Говедарство представља најважнију грану сточарства. Ова грана има карактер 
домнинације на југу Србије, у Шумадији и западној Србији. Према подацима Републичког 
завода за статистику, у 2013. години у Србији је било 913.000 говеда. Иако је број говеда у 
опадању, остварени су запажени резултати у мењању расног састава. Најзначајније је 
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црвено данско, црно – бело фризијско и сименталнско говече, док је најлошији расни 
састав остао у брдско – планинским пределима.107

 Свињогојство је значајна грана за подмиривање домаћих потреба у месу и 
масноћама. Свињогојство је углавном везано за просторе где је развијено и говедарство, 
али је домнинантно у Војводини, Мачви и Поморављу. У 2013. години у Србији је било 
3.144.000 свиња.

  

108

 Знатне површине природних ливаса и пашњака у брдско – планинском делу Србије 
дају могућност за развој овчарства. По већем значају овчарства карактеристичне су 
територије општина: Пирот, Димитровград, Босилеград, Сјеница и Чајетина. Расни састав 
је неповољан јер преовлађује праменка. Према Републичком заводу за статистику, у 2013. 
години, било је 1.616.000 оваца. 

 

 Живинарство је доста унапређено. После 1950. године од екстезивног је постало 
интензивно. Домаће врсте су замењене новим и квалитетним, измењена је технологија 
исхране и смештаја, а прешло се је и на индустријски начин добијања бројлера и јаја. У 
2013. години било је 23.450.000 живине.109

 У 2012. години произведено је 82.000 t говеђег, 252.000 t свињског, 22.000 t овчијег 
и 94.000 t живинског меса, а 2009. године 1133 милиона l крављег, 8 милиона l овчијег и 10 
милиона l козијег млека, 659 милиона комада јаја, 1961 t вуне и 4142 t меда.

 

110

 
 

 3.2.3.1.6. Рибарство 
 
 Риболов је веома значајан јер бројне реке и језера, као и рибњаци пружају изврсне 
услове за његов развој. Наша природна и вештачка језера, реке и рибњаци су богати 
рибом. Панонске реке посебно су богате: Дунав, Тиса, Сава, Тамиш, док су центри 
слатководног рибарства Бездан, Апатин, Кладово и Текија. И планинске реке обилују 
рибом – Лим, Дрина и друге. Риболов је развијен и на вештачким језерима – Ђердапско, 
Власинско идр. У вештачким рибњацима се гаји разноврсна риба. Највећи вештачки 
рибњак је у Ечкој, код Зрењанина. Овај рибњак обухвата 3.000 ha површине и има 
мрестилипте, зимовалиште, гојилиште и друге објекте. Значајан је и рибњак пастрмки у 
близини Новог Пазара. У 2013. години било је укупно 8.690 ha површине шаранских и 
42.743 m2 пастрмских рибњака, а остварена је производња конзумне рибе од 5.080 t у 
шаранским и 856 t у пастрмским рибњацима.111

 
 

 3.2.3.2. Шумски потенцијал 
 
 Шуме представљају једно од најзначајнијих природних богатстава Србије и 
значајан фактор укупног привредног развоја. Шуме у великој мери доприносе 
кондензацији водене паре, утичу на повећање количине падавина и условљавају њихово 
расномерно површинско отицање, затим на упијање и испаравање. Спречавају и убразани 
процес ерозије. Шуме ублажавају топлотне разлике ваздуха али и смањују јачину ветра, 
утичу на повећање кисеоника у ваздуху а самим тим повољно утичу и на здравље човека. 
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Шуме сеу стални извор неопходних сировина за потребе индустрије, као и подмиривање 
разноврсних потреба локалног становништва. 
 Укупна површина земљишта под шумом у Републици Србији износи 1.962.335 hа. У 
државном сектору је 927.773 hа, односно приближно 47% укупног земљишта под шумом, 
док се преосталих 53% површине земљишта под шумом налази у приватном сектору.112 
Опште стање шума у овом тренутку је незадовољавајуће, јер је шумовитост у Србији 25%, 
што је знатно ниже од шумовитости Европе. Половином расположивих шума газдују јавна 
предузећа, док је друга половина у власништву националних паркова, приватних власника 
или других предузећа. У склопу управљања шумским ресурсима неопходно је остварење 
низа циљева међу којима су: повећање површина под шумама; рационално коришћење 
производног потенцијала шумских подручја; успостављање система заштита шума, 
укључујући бесправну сечу и бесправну градњу; оснивање и развој удружења приватних 
шумовласника; оснивање малих и средњих предузећа за обављање послова у 
шумарству.113
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4. Закључак 
 
 Поједини од наведених природних ресурса имају већи или мањи ресурсни 
потенцијал и за сада недовољну планску и стратешку искоришћеност, што захтева 
дефинисање јасних секторских политика и стратегија, уз проналажење правих механизама 
за њихово коришћење. У генералном осврту, Србија иако је мала држава, поседује 
природне ресурсе који би јој омогућили развој. Србија поседује велики број бања, 
релативно незагађену средину, земљиште које је погодно за производњу здраве хране, 
повољне климатске услове, повољан географски положај и друго, што може да се 
искористи за развој туризма, за побољшање енергетског система, развој индустрије и 
пољопривреде.  
 Бројни конкретни појединачни пројекти могу Србији донети економски раст и 
развој усмерен на побољшање услова рада и привређивања, а тиме и виши животни 
стандард. Природни ресурси Србије морају имати испуњену економску, социјалну, 
развојну и управљачку димензију, како би били на добробит садашњим, али и будућим 
генерацијама. 
 Да би остварила свој развој, привредни и друштвени, Србија треба да полази од 
расположивих природних ресурса. При томе, део наведених природних ресурса неминовно 
се мора користити за потребе привреде и економског раста, али се један део мора сачувати 
за будуће генерације. Експанзиван и неконтролисан развој углавном бива праћен 
еколошким, социјалним и културним последицама. То намеће потребу за одрживим 
развојем и за повећањем свести о очување природе и њених ресурса, јер је то једини начин 
да се дође до квалитетног раста и развоја привреде. Чињеница је да само економско 
оријентисано коришћење, доводи до добрих економских резултата у кратком периоду и да 
задовољава потребе, али може произвести негативне последице по животну средину и 
живот локалног становништва. 
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