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УВОД 
 

 

Република Србија је веома богата земља. Пре свега, богата је разноврсним природним и 

антропогеним вредностима, који својом лепотом, знаменитошћу, реткошћу, 

атрактивностима привлачи и оставља  без даха сваког ко одлучи да своје време издвоји и 

посети бар неку од бројних вредности. Једна од субрегија, које нимало не заостаје за свим 

овим лепотама је свакако и Западно Поморавље.  

 

Овај део Србије, који је најјужнији део Перипанонске Србије се налази у централном делу 

земље и има врло повољан географски положај, као и саобраћајни. Овуда пролазе значајне 

саобраћајнице и железнице, које повезују северне и западне, као и северне и јужне делове 

земље. Развијени су скоро сви облици у рељефу, што ову субрегију чини по много чему 

јединственом и другачијом од других. Клима је повољна. Богата је хидрографским 

објектима, како рекама, тако и језерима и термоминералним изворима. Оно што је чини 

још привлачнијом јесу и бројни манастири и цркве, који употпуњују већ богату 

туристичку понуду и одушевљавају својим изгледом и јединственим стиловима градње, 

као и велики број манифестација, како спортских, тако и верских, привредних, 

уметничких, музичких, научних, тако и забавних. Овај вид приредби прикупља посетиоце 

како из наше земље, тако и велики број посетилаца из страних земаља. 

 

Западно Поморавље је субрегија која је од давнина била насељена и богата 

становништвом. Овде се селило становништво из динарских предела и Црне Горе, па  и 

данас многи од њих потичу из тих предела. Привредно је веома јака, посебно у прошлом 

веку била, када су гиганти учествовали у производњи и давали велике приходе земљи. 

Има солидне количине рудног богатства, а и пољопривреда ништа не заостаје, обзиром на 

то да је ово познат воћарски и повртарски крај земље. 

 

У овом раду ће све већ наведено бити подробније објашњено и посебна пажња ће бити 

посвећена потенцијалима развоја, којих итекако има, а који би требало боље бити 

валоризовани и што је јако битно, настојати да се привуку страни инвеститори. 
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I  ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ГРАНИЦЕ 

 

 

Западно Поморавље је микрорегија, субрегије Западне Србије, у оквиру мезорегије  

пeрипанонске Србије, у Панонској макрорегији, и представља најјужнији крај 

перипанонске  Србије и Панонске области. У ужем смислу обухвата долину Западне 

Мораве, а у ширем смислу, поред долине ове реке припадају му долине Ђетиње, Скрапежа 

и доње Голијске Моравице. Западно Поморавље није ограничено само на долину Западне 

Мораве, већ обухвата и доње токове река које се уливају у већ поменуту Мораву.  

 

Западном Поморављу, поред долина Западне Мораве, Ђетиње, Скрапежа и доње 

Моравице, припада и слив Скрапежа (српска Црна Гора) на северозападној страни и слив 

Расине и Пепељуше на југоистоку. Дакле, Западном Поморављу одговара упореднички 

крај почев од Ужица на западу до Сталаћа на истоку. Његова граница према шумадијском 

крају Гружи није оштра, јер река Гружа притиче Западној Морави, те земљиште око њеног 

доњег тока улази у састав Западног Поморавља. Слично је и са границом према доњем 

Ибру, који, такође притиче Западној Морави, али чија долина са суседним Копаоником 

чини посебан Ибарско-копаонички крај. Средњи део Западног Поморавља одвојен је од 

Шумадије планином Котлеником, а планином Јелицом од Старовлашко-рашког краја, 

односно Драгачева. Планине Троглав, Столови и Гоч одвајају Западно Поморавље од 

Ибарско-копаоничког краја, а развођена Јастрепцу одваја крај у сливу западноморавске 

десне притоке Расине од јужноморавског краја Топлице. У Западном Поморављу, са обе 

стране Ибра, простиру се крајеви Надибар, западно од ушћа реке, односно Краљева, и 

Подибар, источно од Краљева. (Марковић, Павловић,1995) 

 

Површина Западног Поморавља у ширем смислу, са Ужичким и Александровачким 

крајем, и са сливом Скрапежа, oдносно Косјерићким крајем износи укупно 6 605km². 

(Марковић, Павловић, 1995) 
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Слика бр. 1: Западно Поморавље у односу на Републику Србију 

 

Извор: http://www.bestofserbia.rs/?p=2822 

Кроз долину Западне Мораве паралелно пролазе значајне друмске магистрале и 

железничке пруге. Железничка пруга Београд-Ниш води од Сталаћа, преко Крушевца, 

Краљева, Чачка, Пожеге до Ужица. Друмски саобраћај чине магистрални пут Е761 на 
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правцу Појате-Чачак, у источном делу Чачанско-краљевачке котлине је транзитни правац 

Краљево-Приштина-Скопље, који повезује западноморавску долину са Косовом и 

Метохијом. Близу града Ужица, на удаљености од 12 km, налази се аеродром “Поникве” 

који има функцију цивилног и војног аеродрома, и један део аеродрома је у употреби, док 

се други део обнавља  да би био оспособљен за обављање цивилног саобраћаја. Још један 

такав аеродром налази се на 15 km од Краљева, и назива се “Морава”и има исту функцију. 

Има добар географски положај, налази се у централној Србији, и у његовој близини су 

планина Копаник, као најпосећенији зимски туристички центар и Врњачка бања као 

најпознатији термоминерални извор у нашој земљи. 

 

Слика бр. 2: Западно Поморавље 

 

Извор: Марковић, 1966. 
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II  ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

2.1.Геолошка грађа 

 

 

Геолошки састав ове микрорегије је, може се рећи врло разноврстан. За време алпске 

орогенезе у Западном Поморављу, као и у свим осталим деловима земље одвијали су се 

тектонски покрети који су из корена изменили тадашњи изглед, који уз дејство разних 

облика ерозије и акумулације изгледа данас потпуно другачије. Стене које учествују у 

грађи овог терена су већим делом мезозојске старости, а прекривене стенама кенозојске 

старости и неогеним седиментима.  

 

Планине које окружују микрорегију, припадају Западној зони млађих веначних планина, и 

изграђене су од млађих стена, тј. припадају Динарским планинама. Овчар и Каблар су 

некада били јединствена маса, док их није Западна Морава пресекла те су настале две 

морфолошке целине. Овчар је изграђен од серпентина и кречњака, док је Каблар изграђен 

од дијабаза, рожнаца, кречњака и серпентина. Уз стране ових планина високо се пењу 

неогени пескови и глине. На планини Котленик има еруптивних стена, који чине 

пространи андезитско-дацитски еруптивни простор, нарочито око Јешевца и Треске, и овај 

систем стена се наставља до Островице изнад Рудника. (Марковић, Павловић, 1995.) У 

периферном делу Западног Поморавља, у крају Поникве има много вртача по којима је 

овај крај и добио назив. Кречњаци Поникава леже преко серпентина и нагнути су ка 

Дрини. Северозападне стране Поникава одликују се кречњачким одсецима. У пространим 

котлинама, које су некад биле језера, наталожени се дебели слојеви седимената, које 

омогућавају високу плодност терена, па је овај део Србије веома богат обрадивим 

површинама. 
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2.2.Рељеф 

 

 

Територија Западног Поморавља представља најјужнији део перипанонске Србије,тј. део 

обода Панонског басена. Долина Западне Мораве је настала од линеарног низа котлина 

које су у току неогена биле испуњене језерима, на целој дужини долине, и смештена у 

некадашњем тектонском рову, који је испуњавао тадашњи западноморавски залив. Језера 

су била повезана притокама, односно отокама, а налазиле су се у пречагама између 

котлина. После ишчезавања неогених језера на централним равнима котлина јавили су се 

токови који су се спојили са језерским притокама-отокама и образовали Западну Мораву. 

( Марковић, 1966.) 

 

Од морфолошких облика у рељефу јављају се котлине, као најизразитији облик, затим 

планине динарског типа, као и клисуре и сужења. 

 

У рељефу Западног Поморавља истичу се скоро сви типови, од тектонског, преко 

крашког, затим флувио-денудациони, у траговима палеоабразиони, такође и 

палеовулкански, једино нема трагова глацијације и еолског рељефа. 

 

Планине које окружују ову регију припадају Динаридима. Динарске планине се састоје од 

шест група: рудне и флишне,шарске, проклетијске, копаоничке, старовлашко – рашке и 

шумадијске ( Јовичић Д. 2009),а последњим трима групама припадајупланине Западног 

Поморавља. Граничне планине регије су: Котленик (748 m), који се налази у углу између 

Западне Мораве и ушћа њене притоке Груже и припада шумадијским, тј. правим 

динарским планинама и на њему су постојала два попришта вулкансе активности, а око 

Јешевца и Треске има вулканских купа; Гоч (1124 m) се диже изнад јужне стране Врњачке 

котлине и то је најсевернија копаоничка планина која је у правом смислу орјентисана 

правцем запад-исток, док се краћи и стрмији источни крај повија ка североистоку 

(http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue36/01.pdf); Јелица (929 m) представља најистуренију 

динарску планину на истоку, припада старовлашко- рашким планинама и она чини 

природну границу између Драгачева и Чачанске котлине, а највиши њен врх је Црна 
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Стена; планина Столови (1375 m) се налази југозападно од Краљева, између Ибра, 

Рибнице и Брезанске реке, и припада копаоничким планинама. Две ниже планине дижу се 

непосредно изнад корита Западне Мораве. То су планине Овчар и Каблар, које су раније 

представљале јединствену масу Овчар-Каблар. Овчар је виши (985 m) од Каблара (885 m), 

и састоји се углавном од серпентина, и чине га мекше стене у односу на Каблар. Уз 

падине планина су наталожени неогени пескови и глина (Марковић Ј., 1966.). Некада 

јединствену масу пресекла је река Западна Морава, и усекла познату Овчарско-кабларску 

клисуру, са ретко лепим укљештним меандрима. 

 

Долина Западне Мораве је полифазна и полигенетска, што значи да је су абразиони, 

флувијални и крашки рељеф утицали на њено стварање, а такође је и композитна јер се 

састоји од више проширења и сужења, која редом гласе: Пожешка котлина, Овчарско-

кабларска клисура, Чачанско-краљевачка котлина, Стопањско сужење, Врњачка котлина, 

Трстеничка сутеска, Крушевачка котлина и Мрзеничка сутеска. 

 

Пожешка котлина је испуњена језерским наслагама, на југу олигоценим, а у средишном 

и северозападном делу неогеним. Спуштање котлине извршено је почетком олигоцена, а 

њена језерска фаза трајала је од олигоцена до до краја неогена.Северно од Скрапежа у 

Пожеги је очувана тераса од 16 m, а у Бакионици тераса висине 76 m. (Милојевић, 1948.) 

 

Овчарско-кабларска клисура је усечена између истоимених планина, и део је 

композитне долине Западне Мораве. Дуга је 15 km, а највећа дубина клисуре износи 710 

m. Одликује се стрмим странама и укљештеним меандрима, што је права реткост. 

Укљештени меандри се јављају у уским, дубље усеченим стеновитим долинама и 

клисурама. Реке које су их усекле, текле су некада на пространој заравни кроз многобројне 

слободне меандре. Услед тектонских покрета издизања или услед спуштања доње 

ерозивне базе дошло је до наглог усецања речног тока и његовог корита, заједно са 

меандрима. Са усецањем у стеновиту масу менадри нису више могли да се слободно 

развијају, већ су укљештени. ( Манојловић, Петровић, 2003.)Она је и антецедентна, што 

значи да је исти износ усецања и издизања. Овчарско-кабларска клисура је такође домна 

епигенија, а самим тим и репер за откривање од које висине је река почела да усеца 
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корито, у случају Западне Мораве, то је висина од 1000 m. У овом делу је Морава 

преграђена и формирана су два вештачка језера, „Овчарско-кабларско“ и језеро 

„Међувршје“. 

 

Слика бр. 3: Укљештени меандри Овчарско-кабларске клисуре 

 

Извор:http://www.dizajnzona.com/forums/lofiversion/index.php?t48621.html 

 

Чачанско-краљевачка котлина је највећа од поменутих котлина, и има површину преко 

270 km. Издужена је упореднички око 40 km. Према североистоку Чачанска котлина је 

ограничена гребенима Вујана и Котленика. Испод Вујана, у селу Трепча, постоји терма 

која означава раседну линију, и у близини се налази позната ваздушна Бања Горња 

Трепча. На југозападу се налази планина Јелица. 

 

Стопањско сужење се налазикод села Стопање, између Краљева и Врњачке Бање. 

Уоквирује га са југа планина Столови. У близини је манастир Жича. 

 

Врњачка котлина се налази југоисточно од Стопањског сужења и простире се до 

Трстеничке сутеске. Према североистоку ова котлина је ограничена Котлеником, који се 

састоји од дацита и андезита, и Гледићким планинама сачињеним од кристаластих 



13 
 

шкриљаца. У стенама које чине југозападни оквир виде се две заравни, нижа од 450 m која 

се назива Дуге, и виша, Равни Лаз висине 520 m. (Милојевић, 1948.) 

 

Трстеничка сутеска која заграђује Врњачку котлину према Крушевачкој, усечена је у 

битуминозним шкриљцима кратецејске старости. Северно од сутеске, између Мораве и 

Љубостињске реке, пружа се од северозапада ка југоистоку гребен који представља крајњи 

огранак Гледићких планина. 

 

Крушевачка котлина је  уметнута између Трстеничке сутеске на западу и Мрзеничке 

сутеске на истоку. Испуњена је језерским наслагама неогене старости и према 

североистоку је спојена са Параћинско-јагодинском котлином. Јужни обод котлине се 

састоји од кристаластих шкриљаца, а преко њих лежи песковита глина. 

 

Мрзеничка сутеска спаја Крушевачку котлину са долином Велике Мораве, и усечена је у 

кристаластим шкриљцима на истоку и плиоценим наслагама на западу. Настала је радом 

речне ерозије, од краја плиоцена. (Милојевић, 1948.) 

 

У Западном Поморављу, поред тектонских облика, заступљен је и палеовулкански 

рељеф. Вулканска активност на нашим просторима почела је у креди, а најинтензивнија је 

била у терцијару, што говоре и палеовулкански остаци у виду вулканских купа и кратера. 

У овом делу Србије, у околини Горњег Милановца, на планини Котленик, има вулканских 

купа око Јешевца и Треске, у пространом андезитско-дацитском еруптиву. Ови облици се 

настављају у Шумадији до Островице, изнад планине Рудник. ( Марковић, 1966.) 

 

Крашки рељеф је такође заступљен у овој микрорегији, односно крају који се назива 

Поникве, а смештен је између Дрине, Ђетиње и Раче. То је у ствари крашка зараван, која 

има велики број вртача, по којима је крај и добио назив. Кречњаци Поникава леже преко 

серпентина и нагнути су ка Дрини. На западу, Поникве прелазе у Тару, која припада 

Старовлашком крају. Овај крас припада, по Јовану Цвијићу, прелазном типу Јуре. 

Занимљив крашки облик у рељефу, са историјском позадином је и пећина Кађеница. У 

време Хаџи-Проданове буне, овај збег у пећини био је уточиште за око стотину људи из 
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околних села, махом жена и деце, који су се ту сакрили у страху од зулума. Турци су збег 

открили, на улаз нагомилали грање и сламу, и запалили. Сав народ се угушио димом. 

Уместо тамјаном, ти људи су окађени и уморени димом тј. кадом. Сећајући се њиховог 

страдања, народ је ову пећину прозвао Кађеница. 

 

Речне долине у Србији  су у 19.-ом и 20.-ом веку биле угрожене клизиштима, при чему су 

поједина преграђивала њихова корита. Пре више деценија, тачније 1963. године, у долини 

Западне Мораве, код Овчар бање, десило се једно од највећих урвања у нашој земљи. 

Одваљена маса кречњака преградила је корито Западне Мораве у Овчарско-кабларској 

клисури и створила језеро дугачко 12 km. Када је вода језера пробила брану, снажна 

бујица је поплавила суседни Чачак и нанела штету низводним насељима.(Марковић, 

1966.) 

2.3. Клима 

 

 

Клима је врло значајан фактор природне средине, саставни део атмосфере и елемент 

животне средине. Клима је просечно стање временских прилика посматраних изнад неког 

места за дужи низ година. Клима Републике Србије је разноврсна. Ове разлике потичу од: 

географске ширине, географске дужине, близине мора и рашчлањености рељефа. На 

климу наше земље утичу и велике географске области: Арктик, Сибир, Атлантски океан, 

афричко копно и Средоземље у којима се формирају и из којих долазе ваздушне масе 

одређених физичких особина. ( Јовичић, 2009.) 

 

У Србији је по дну и ободу Панонског басена заступљена степско-континентална клима, 

док је у ужем делуземље умерено-континентална клима, са варијететом жупном климом. 

На планинама је планинска, а на вишим планинама и субалпска клима. У микрорегији 

Западно Поморавље влада умерено-континентална клима. Овај тип климе влада на висини 

од 800m до 1400 m, а осећа се и до 1600 m, а њене одлике су умерно топла лета и умерено 

хладне зиме, док су јесени топлије од пролећа. Јужнији положај подразумева већу топлину 

и влажност, али суседни планински Стари Влах својим поднебљем расхлађује долинску 

регију. Пожегу карактеришу температурне инверзије и честе магле, док Александровац 
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има жупно поднебље, које је увек топлије од околине.Ветрови који дувају су западног и 

северозападног правца.  

 

2.3.1. Температура ваздуха 

 

 

Вредности температуре у нашој земљи зависе од географске ширине, географске дужине и 

надморске висине. Са повећањем географске ширине смањују се и температуре, а са 

повећањем географске дужине, односно повећањем степена континенталности, повећавају 

се и годишње амплитуде, док са повећањем надморске висине опадају температуре 

ваздуха.(Јовичић, 2009. Изражене су микроклиматске разлике у регији између западних и 

источних делова, нпр. између Крушевца и Пожеге, а нарочито између градова и околних 

планина, нпр. између Чачка и Јелице, Врњачке Бање и Гоча, Крушевца и Јастрепца.  

 

 

Табела бр. 1: Средње годишње температуре ( Сº) 

 1990. 2005. 2014. 

Краљево 11,7 10,7 12,5 

Ужице 9,1 8,6 10,6 

Пожега 9,9 9,3 10,9 

Крушевац 11,6 10,9 12,4 

 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php 

 

 

2.3.2. Падавине 

 

 

Падавине су условљене кретањем влажног ваздуха. На количину и распоред падавина у 

Србији утичу влажне ваздушне масе које долазе са Атлантика и Средоземног, односно 

Јадранског мора. По правилу, годишња сума падавина опада од запада према истоку. Од 
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мора према унутрашњости годишња количина падавина расте до највиших планинских 

врхова. Даље, према северу и североистоку количина падавина се смањује. Количина 

падавина се повећава са порастом надморске висине. (Јовичић, 2009.) У Западном 

Поморављу, пошто је издужено упореднички, падавинеопадају у том правцу, док се на 

околним планинама, које имају већу надморску висину излучује већа количина. Ова 

микрорегија спада у просторе са најмањим задржавањем снежног покривача, само неких 

24-25 дана. 

 

Табела бр. 2: Месечне вредности падавина у Краљеву у 2014.-ој години (mm) 

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

Сума 19,9 10,7 74,6 169,6 185,2 156,7 117,8 95,4 130,6 59,1 23,7 92,0 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnjak%201%20-

%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

 

Табела бр. 3: Месечне вредности падавина у Крушевцу у 2014.-ој години (mm) 

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

Сума 25,1 9,3 63,5 188,8 126,6 115,3 92,4 42,0 127,6 56,8 39,4 99,6 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnjak%201%20-

%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

 

Табела бр.3: Месечне вредности падавина у Пожеги у 2014.-ој години (mm) 

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

Сума 22,3 17,4 65,4 169,1 188,7 109,5 103,4 98,6 169,1 54,9 33,7 89,4 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnjak%201%20-

%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

 

 

2.3.3.Инсолација и облачност 

 

 

Инсолација и облачност су врло значајни елементи, нарочито за туризам. Облачност се по 

правилу смањује од запада према истоку и од севера према југу.  Повећава се са 
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надморском висином. Децембар је најоблачнији месец у години, а август најведрији. 

Јесењи месеци су ведрији од пролећних. ( Јовичић, 2009.) Инсолација је у обрнутој 

сразмери са облачношћу и зависна је од рељефа. Због тога планинске области примају 

годишње мању количину сунчевог сјаја од низијских региона, док планине у току зиме, 

због инверзије имају дуже трајање сунчевог сјаја од котлина и равница. 

 

Табела бр.4: Средње годишње вредности облачности и инсолације за 2014. годину 

 Облачност Инсолација ( h) 

Краљево 6,1 1825,2 

Ужице 6,1 1885,2 

Пожега 6,9 1509,3 

Крушевац 5,6 1912,5 

 

Извор:http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteo_godisnjaci/Meteoroloski%20godisnjak%201%20-

%20klimatoloski%20podaci%20-%202014.pdf 

 

 

2.3.4. Влажност ваздуха 

 

 

Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери и један од најважнијих 

климатских елемената. Од њене количине директно зависи појава падавина. Ваздух који 

садржи највећу могућу количину паре сматра се засићеним, ако пак дође до расхлађивања 

истог, он ће постати презасићен и настаће кондензација. Bлажност ваздуха зависи од 

удаљености од извора влажности и температуре ваздуха. Извор влажности за нашу земљу 

су Атлантски океан и Средоземно море. Због тога се влажност ваздуха смањује од запада 

ка истоку и од севера ка југу. Средња вредност се креће између 50-75%. Повишена 

влажност у зимским месецима, нарочито на планинама, смањује негативан ефекат 

релативно ниских температура. ( Јовичић, 2009.) 
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2.4.Хидрографија 

 

 

Западно Поморавље је богато речним токовима. Главни хидролошки објекат у овој регији 

је свакако Западна Морава, која са Јужном Моравом, спајајући се код Сталаћа чине 

најдужу српску реку, Велику Мораву. Западна Морава има 85 притока, а обзиром на то да 

јој је слив развијенији са десне стране, десне притоке су јој веће. Поред Голијске 

Моравице, Ђетиње и Скрапежа, као изворишних кракова, значајније притоке су: Ибар, као 

највећа, затим Расина са Пепељушом, Бјелица, Чемерницаса Дичином и Гружа, а мање 

притоке су још и Каменица, Бресничка река, Лађевачка река, Рибница и Товарница. У 

овом раду биће објашњене само најзначајније. 

 

 

2.4.1. Реке 

 

 

Западна Морава је смештена у старом западноморавском тектонском рову, који је настао 

средином терцијара, у олигомиоцену, и представљао је залив Панонског мора. Дужина 

реке је 210 km, а узимајући Голијску Моравицу као природну саставицу, дугачка је 308 

km. Западна Морава настаје у пољу Ташти, источно од Пожеге, од Голијске Моравице и 

Ђетиње. У овом пољу се у Ђетињу са леве стране улива Скрапеж, али на мање од једног 

километра од ушћа Скрапежа, Ђетиња се среће са Голијском Моравицом, стварајући 

Западну Мораву. Због близине ушћа Ђетиње, Скрапежа и Голијске Моравице, неки извори 

сматрају све три реке директним крацима Западне Мораве, али пошто је Голијска 

Моравица 23 km дужа, она се сматра главним краком. (Гавриловић, Дукић, 2002.) Долина 

Западне Мораве је полигенетска, полифазна, антецедентна, и композитна. Састоји се 

редом од, као што је малочас речено: Пожешке котлине, Овчарско-кабларске клисуре, 

Чачанско-краљевачке котлине, Стопањског сужења, Врњачке котлине, Трстеничке 

сутеске, Крушевачке котлине и Мрзеничке сутеске. 
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Ибар извире испод планине Хајле у Црној Гори из шест врела. Улива се у Западну Мораву 

после тока од 272 km. Прво тече кроз клисурасту долину и Рожајску котлину, у којој је 

сачуван флувио-глацијални материјал и речне терасе. Код Косовске Митровице Ибар 

улази у Косовску котлину, прима Ситницу и лактасто скреће према северу, стварајући 

адаптациони лакат, што указује на постојање пиратерије. Раније река Ибар није била 

јединствен ток, већ је садашњи доњи ток притицао неогеном Краљевачком језеру, а 

средњи и горњи ток су притицали неогеном Косовском језеру. Сматра се да је доњи ток 

Ибра пробио развође код Тврђена и Дрена и у свој ток увукао средњи ток реке, а затим је 

још једном пробио развође и увукао у свој и горњи ток и усмерио отицање реке ка северу, 

у тадашње Панонско море. (Марковић, 1966.) 

 

 

Слика бр. 4: Река Ибар 

 

Извор: http://www.tifran.org/galerije-slika/ibar 
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Ђетиња је дуга 74 km и извире на југозападу планине Таре, у Креманској котлини. До 

Ужица тече кроз 8 km дугачку и 300 m дубоку клисуру са укљештеним меандрима. 

Највећа притока јој је Скрапеж, на километар даље се спајају са Голијском 

Моравицом.Због сече шума у његовом сливу, ерозија земљишта је веома велика, па је 

корито Скрапежа пуно крупног наноса, а с пролећа се често излива. 

 

Скрапеж има дужину 48 km и извире на југоисточним падинама Повлена, протиче кроз 

Косјерић и код Пожеге се спаја са Голијском Моравицом. Река Скрапеж започиње 

изворишном челенком на падинама ове планине, спајањем река Сеченице и Годијеваче. 

 

Голијска Моравица извире испод Крша, западног огранка Голије, па је због тога и добила 

садашњи назив. Дугачка је 98 km. Моравица има композитну долину. У свом горњем току 

протиче до Ивањичке котлине, уском и дубоком долином. У овом делу са леве стране јој 

притиче Ношница, а са десне Голијска и Лучка река. Између Ивањичке котлине  и 

Ариљског поља је Манастирска клисура, дубока и до 200 m. Код Ариља се у Моравицу 

улива Велики Рзав, њена највећа притока. Низводно од Ариља, Моравица просеца кратку 

сутеску и улази у Пожешку котлину. ( Гавриловић, Дукић, 2002.) 

 

Гружа је лева притока Западне Мораве. Има дужину 62 km. Извире на јужним падинама 

Рудника на 626 m надморске висине. Има 87 притока, али су већином краће од 5 km и лети 

пресушују. Река Гружа прима већи број мањих притока, међу којима су најзначајније 

Каменичка река и Борачка река.У долини Груже је ток реке преграђен земљаном браном 

високом 30 m, па је створена вештачка акумулација ''Гружа'', која снабдева Крагујевац 

водом. 

 

Расина је последња значајна десна притока Западне Мораве. Дугачка је 92 km, и извире на 

падинама Гоча и Жељина, од изворишних кракова Велике и Бурманске реке. Притоке су 

јој Загржа, Грашевачка река и Блаташница.( Гавриловић, Дукић, 2002.) Блаташница је 

пробила своје развође и усекла пробојницу Јанкову клисуру. Извире на јужној падини 
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Јастрепца, тече ка југу, па оштро скреће код Блаца, и утиче у Расину. Изворишни део ове 

реке раније је ишао у Топлицу, али је пиратеријом Блаташнице отет горњи ток Сувог дола 

и увучен у слив Расине, причему је дошло до лактастог кретања. Исто тако као Расина, 

лактасто скреће и Пепељуша, и паралелно тече са Расином, тако да због међусобне 

близине Расина нема дуже леве, а Пепељуша десне притоке. 

 

   Слика бр. 4: Голијска Моравица                       Слика бр.5: Овчарско-кабларско језеро 

     

Извор:http://www.tifran.org/moravica/Извор: http://www.skyscrapercity.com/showthread 

 

Бјелица је главни ток Драгачева. Извире на 930 m висине у крају Пјесковите равни, а 

улива се у Западну Мораву код Гугаљског моста. Слив Бјелице се одликује изразитом 

асиметријом. Са десне стране река прима већи број притока, које су дуже и богатије водом 

од левих. Највеће су Рђанска река, Горушица и Врањица. 

 

Чемерница је лева притока Западне Мораве, у коју утиче неколико километара низводно 

од Чачка и дуга је 55 km. Извире испод Сувобора из Мокре пећине. Постаје од Граба и 

Велике Буковаче. Највећа притока јој је Дичина, коју прима од Прељине. Њен слив је 

оголићен, па се повремено јављају јаке бујице. Дичина прима у Брђанима леву притоку 

Деспотовицу, једну од најзагађенијих река у земљи. Она прихвата отпадне воде из 

флотације рудника олова на Руднику и отпадне воде Горњег Милановца. 
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2.4.2. Језера 

 

 

Иако је регија богата рекама, насупрот томе је сиромашна језерима, за разлику од суседне 

Шумадије која има чак 10 вештачких акумулација. У Западном Поморављу има три 

вештачка језера, а то су Овчарско-кабларско језеро, Међувршко и Парменачко. 

 

Овчарско-кабларско језеро је вештачко проточно језеро на територији града Чачка. 

Настало је подизањем бетонске бране дужине 45 m и висине 12 m, на Западној Морави, 

узводно од железничког моста код Благовештењског тунела. Хидроелектрана изграђена 

под земљом, пуштена је у погон 1954. године. Дужина језера је око 7 km, а ширина 40-100 

m. Вода овог језера се тунелом одоводи до хидроелектране Овчар Бања. После проласка 

кроз турбине, вода се бетонским каналом поред насеља Овчар Бања враћа у корито 

Западне Мораве, одакле почиње језеро Међувршје. 

 

Језеро Међувршје је највеће вештачко језеро на Западној Морави, налази се на изласку из 

Овчарско-кабларске клисуре, и настало је изградњом бетонске бране у Међувршју, 

узводно од железничког моста, на траси некадашње пруге уског колосека Ужице-Чачак. 

На десној обали језера је урађена стаза за спортски риболов дуга 800 m. У непосредној 

близини је Овчар Бања и Овчарско-кабларско језеро. 

 

Језеро Парменац је најмања акумулација на Западној Морави. Налази се недалеко од села 

Парменац, по којем је и добила име.Настало је изграђивањем бетонске бране поред пута 

Чачак-Овчар Бања, готово на периферији Чачка. 

 

Акумулација Врутци је формирана на горњем току Ђетиње. Дуга је око 8 км са 

просечном ширином око 400 m (највећа шрина око 1 км), и има површину око 400 ha, 

зависно од водостаја. Примарно акумулација је формирана ради водоснабдевања. 

(Боснић, 2010) 

 



23 
 

Акумулација Ћелије формирана је 1972. године, преграђивањем реке Расине. Основна 

функција је водоснабдевање града Крушевца. Површина акумулације је 350 ha до 500 ha. 

Акумулација је релативно плитка (дубока око 12 m), па је изложена интензивној 

еутрофикацији и убрзаном процесу старења. 

 

Ова микрорегија је јако богата термоминералним  и минералним изворима, па се ту 

налазе: Врњачка Бања, као најпосећенија, затим Рибарска Бања, као једини здравствено-

лечилишни центар са том примарном функцијом, Овчар Бања, смештена у долини 

Западне Мораве, тј. у Овчарско-кабларској клисури, Бања Горња Трепча, или другачије 

''Атомска Бања'', Матарушка и Богутовачка Бања, са десне и леве стране Ибра, са 

најбољим саобраћајним положајем, као и већи број мањих извора. 

 

 

2.5.Биљни и животињски свет 

 

 

Западно Поморавље има добре предиспозиције за разноврстан биљни и животињски свет. 

У рекама има различитих врста риба, уз обале је мочврна вегетација, а на планинама које 

окружују ову регију има шума, као и дивљачи које живе на том простору. 

 

Између Чачка и Крушевца река меандира, и ту се могу наћи  веће површине рогоза и 

трске, широке преко 20 метара,  које пружају добро склониште али и изванредне услове за 

исхрану птица мочварица, док се трска и рогоз налазе уз обалу Западне Мораве на 

деловима где река меандрира. Приземна флора карактеристична је за свезу беле врбе у 

нижим деловима, мезофитне и хигро-хелофитне биљке као што су: сита, оштрица, шаш, 

водена пиревина итд. На води јавља се бели и жути локвањ, орашак сочивица. На обалама 

река је развијена бујна жбунаста, али и дрвенаста вегетација, коју пре свега чине врба,  

јова и топола. 

 

Од шумског дрвећа преовлађују: храст, граб, буква, јасен, јасика, клен, липа, топола, итд. 

Четинари су унешени на обронке Овчара и Каблара вештачким пошумљавањем. У 
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шумама и луговима слива Западне Мораве има доста дивљачи. Најчешће су то зец, 

лисица, јазавац. Последњих година вук се чешће виђа. У рејону побрђа, с обзиром на 

конфигурацију терена, шумске и травнате површине, постоје добри услови за опстанак 

крупне дивљачи као што су дивље свиње и срне. Заступљене су затим и птице јаребица, 

препелица, шумска шљука, а у одређеним рејонима и фазани. 

 

Водотоци слива Западне Мораве, се по својим карактеристикама могу  издвојити у 

посебну групу, припадају већим водотоцима и тзв. ципринидно мренско-шаранској регији 

коју настањује четрдесетак рибљих врста: деверика, лињак, црвенперка, шаран, али и 

гргеч, штука, јегуље, буцов,  бодорка, караш, кечига, сом, скобаљ, шљивара, штука и 

многе друге врсте. (https://sites.google.com/site/branislavsarcevic/zapadna-morava) 

 

 

2.6.Педолошки покривач 

 

 

Земљиште је површински растресити слој Земљине коре (литосфере), који настаје као 

производ геолошке подлоге уз учешће климатских фактора и живих бића. Земљиште је 

саставни део екосистема и налази се смештено између Земљине површине и стена. 

Подељено је на хоризонталне слојеве који се међусобно разликују по својим физичким, 

хемијским и биолошким карактеристикама и имају различите функције.На територији 

Западног Поморавља, заступљена су скоро сви типови земљишта, има и развијених и 

неразвијених. Око корита Западне Мораве јављају се рецентни речни наноси, а ређе 

мочварна тла. Северно од реке простиру се смонице, затим ранкери, кисела смеђа и 

параподзоласта тла на силикатима ( према Гружи и Гледићким планинама, као и у 

околини Крушевца). Са обе стране доњег Ибра развијени су параподзоли и 

параподзоласта тла. У Расини су на већем пространству заступљене гајњаче и 

параподзоласте гајњаче. 
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III  ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

3.1. Становништво 

 

 

Становништво представља скуп људи који живе на једној географској територији. Наука 

која пручава величину становништва, његов састав, развој и његове опште карактеристике 

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

објашњени природно и механичко кретање становништва и структуре становништва, као 

ипрви трагови насељености, који сведоче о давнашњој насељености овог краја. 

 

 

3.1.1. Први трагови насељености 

 

 

Западно Поморавље, има такав географски и саобраћајни положај, да је одувек био 

раскрсница путева. Насељавали су га разни народи још од давнина,јер су плодна земља и 

реке у овој котлини утицале да се на овом месту људи рано населе, али трагови из неких 

старијих временских периода нису сачувани. Најстарији град у овом делу земље је свакако 

Ужице, кога су Римљани, тј. Келти основали још у 3. веку пре нове ере и назвали га 

Municipium Capedunum. Испитивања показују да су на месту данашње Пожеге постојала 

насеља 2.600. година пре нове ере. У општини Пожега, о постојању насеља постоје 

археолошке материјалне ископине и докази о постојању неолитских насеља, илирски 

гробни налази, праисторијска хумка, некропола под хумкама, античка насеља, античке 

некрополе као и римско насеље. Од 7. века нове ере ове крајеве насељавају Словени.У 

средњем веку ова микрорегија је насељена, нарочито делови у којима су Немањићи 

владали, део око манастира Жиче, коју је подигао Стефан Првовенчани. Касније су и 

други градови били насељени, као и цела регија. Крушевац је подигнут 1371. године , и 

био је престоница кнеза Лазара од оснивања до 1408. год. када га деспот Стефан 
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Лазаревић премешта у Београд. Чачак се помиње у преднемањићкој држави у 11. –ом веку 

и у доба Немањића, када  се наводи манастир Градац, један од најугледнијих манастира у 

13.-ом веку.Касније су Турци насељавали овај простор, а после њиховог напуштања, када 

се део по део Србије ослобађао турске власти, овде је масовно мигрирало становништво из 

јужнијих предела, нарочито из динарских делова Србије и Босне, као и из Црне Горе.  

 

 

3.1.2. Број и густина становништва 

 

 

Западно Поморавље је пространа регија, али није густо насељена. Има 11 општина, међу 

којима су Чачак, Крушевац, Краљево, Ужице, Пожега, Трстеник, Врњачка Бања, 

Александровац, Брус, Лучани, Косјерић. Популационо је највећа општина Крушевац, а 

депопулацијске су Александровац, Брус, Пожега и Косјерић. Ова микрорегија, смештена 

на крајњем југу Перипанонске Србије има 620 384 становника 

(http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf), а густина становништва је 94 ст/kmᶟ.  

 

Табела бр. 5: Број становника у Западном Поморављу по општинама (2011.) 

Крушевац 127.429 

Краљево 124.554 

Чачак 114.809 

Ужице 78.018 

Трстеник 42.989 

Пожега 29.488 

Врњачка Бања 27.332 

Александровац 26.534 

Лучани 20.855 

Брус 16.293 

Косјерић 12.083 

Укупно 620.384 

 

Извор: http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf 
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3.1.3. Природно кретање становништва 

 

 

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника на 

једној одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: 

рађања(наталитет) и умирања(морталитет). Разлика између рађања и умирања представља 

природни прираштај или пад неке популације. ( Кицошев, Голубовић, 2004.) Наталитет 

представља позитивну компоненту природног кретања становништва, која доводи до 

пораста бројности неке популације на одређеној територији. Фактори који утичу на 

наталитет су биолошки, социо-економски и психолошки. Морталитет становништва 

преставља негативну компоненту природног кретања становништва, која доводи до 

смањивања бројности популације на једној територији. ( Кицошев, Голубовић, 2004.) На 

ниво морталитета утичу такође биолошки, социо-економски и психолошки разлози, с тим 

што друштвене околности имају велики утицај на висину морталитета, као и биолошки, 

преко старосне структуре. 

Табела бр.6: Природно кретање становништва у општинама Западног Поморавља у 2010. години 

Општине Наталитет Морталитет 
Природни 

прираштај 

Чачак 8,9 12,9 -4,0 

Крушевац 9,0 13,8 -4,8 

Краљево 9,2 15,0 -5,8 

Ужице 8,4 11,7 -3,3 

Трстеник 6,9 17,0 -10,1 

Пожега 7,9 15,2 -7,4 

Врњачка Бања 8,6 13,4 -4,8 

Лучани 6,2 15,5 -9,3 

Александровац 7,1 15,8 -8,8 

Брус 7,3 15,7 -8,4 

Косјерић 6,7 19,5 -12,8 

Средња вредност 7,8 15,0 -7,2 

Извор: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2012/pdf/G20126011.pdf 
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Западно Поморавље је субрегија, која као и већина других у Републици Србији има висок 

ниво морталитета, а низак наталитета, тако да је природни прираштај у минусу. Удео у 

негативном природном прираштају свакако има морталитет, али и добар део  имиграната 

који одлазе у иностранство, у потрази за бољим условима живота. 

 

 

3.1.4.  Механичко кретање становништва 

 

 

Механичко кретање становништва или миграције у ужем смислу представљају 

пресељавање лица из родног места, завичаја или претходног места боравка у друго место, 

односно место досељења, ново пребивалиште или садашње место боравка. (Кицошев, 

Голубовић, 2004.) Миграције се могу поделити на имиграције и емиграције. Имиграција 

представља процес досељавања становништва на неки простор, узрокован његовим 

одређеним, за становништво привлачним факторима, док је емиграција процес 

одсељавања становништва са неког простора узрокован одређеним, за становништво 

одбојним, факторима или чешће јачим привлачним факторима неког другог простора у 

који се становништво сели. 

 

За сељење становништва постоје привлачујући и одбијајући фактори, који поспешују 

усељавање или исељавање. У привлачујуће факторе спадају: бољи услови за обављање 

професије у новој средини, већа плата у новој средини, теже налажење адекватног радног 

места у завичају, бољи природни услови за живот, породични  разлози и др. У одбијајуће 

факторе спадају: проблеми адаптације на нову природну средину, транспортни и други 

трошкови пресељења, подстанарски статус до решавања стамбеног  проблема, потреба за 

прилагођавањем обичајима, традицији, осећање дошљака-странца у новој средини итд. 

 

У Западном Поморављу, миграције су биле јако изражене, нарочито динарска струја, која 

је полазила из Црне Горе, Херцеговине, Сјенице и Пештера са новопазарским крајем, а 

кретала се у Западно Поморавље, долином Дрине, и северније у Шумадију, а неки краци 

су се одвајали и допирали до Велике Мораве, чак и Тимока. За време власти под Турском, 
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била је настањена турским становништвом, а након тога, њиховим одласком, српско 

становништво се враћало у своје крајеве, и сада је то хомогена територија, са неких 97% 

српског становништва. Становништво највише имигрира из села у град, ради налажења 

посла и бољих услова живота, или одлази у иностранство. 

 

 

3.1.5. Структуре становништва 

 

 

Према основним обележјима становништва могу се издвојити четири велике групе 

структура становништва: 

1.биолошке структуре 

2.економске структуре 

3.образовне структуре 

4.расна, етничко-верска и лингвистичка структура 

 

Биолошке структуре чине класификације становништва према полу и старости.Полна 

структурапредставља пропорционални однос између мушког и женског становништва у 

укупној популацији. Када је пропорција уједначена реч је од балансираној полној 

структури, у супротном, реч је о небалансираној полној структури.После Првог, а 

нарочито после Другог Светског рата, долази до неравнотеже између полова, чије се 

последице и данас примећују, у већем броју женског од мушког становништва. 

 

У послератном периоду дошло је дозначајне трансформације становништва у погледу 

старосне структуре, тј. дошло је до значајног смањења удела младог и повећања удела 

старог становништва.Становништво Западног Поморавља је старо, као и већинско српско. 

Велик број становништва чини оно које је старије од 40 година, а природни прираштај је у 

минусу, тако да се не очекује вечи напредак у подмлатку становништва.  
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Табела бр. 7: Просечна старост у општинама Западног Поморавља у 2014. години 

Чачак 42,7 Врњачка Бања 43,3 

Крушевац 42,7 Лучани 45,8 

Краљево 42,3 Александровац 44,3 

Ужице 42,5 Брус 44,8 

Трстеник 45,1 Косјерић 45,5 

Пожега 44,1 Просечна старост 43,9 

Извор: http://popis2011.stat.rs/?page_id=1234 

 

Економске структуре становништва представљају састав неког становништва према 

његовим економским карактеристикама и јасан су показатељ привредног и друштвеног 

развоја неке средине. Укупно становништво је према критеријуму активности груписано у 

три основне категорије: активно становништво, лица са личним приходом и издржавано 

становништво. 

 

Табела бр. 8: Становништво Западног Поморавља по економској активности ( 2011.) 

Општина Укупно Економски активно Економски неактивно 

Чачак 114.809 49.171 66.176 

Крушевац 127.429 51.299 76.130 

Краљево 124.554 49.310 75.244 

Ужице 78.018 34.523 43.485 

Трстеник 42.989 17.991 24.952 

Пожега 29.488 13.449 16.039 

Врњачка Бања 27.332 10.482 16.850 

Лучани 20.855 8.102 12.753 

Александровац 26.534 10.460 16.050 

Брус 16.293 7.324 8.969 

Косјерић 12.083 4.349 7.734 

Извор: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga%207_Ekonomska%20aktivnost-

Economic%20activity.pdf 
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У активно становништво сврставају се лица која обављају неко активно занимање. У 

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

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

спадају лица која немају сопствених прихода од којих би се издржавали, него их 

издржавају родитељи, рођаци ли друга лица. (Кицошев, Голубовић, 2004.) 

 

Из приложене табеле се види, да цела регија, у свим општинама, без изузетка има 

већинско економски неактивно становништво, односно висок је проценат незапослених. 

 

Два основна обележја становништва према образовним структурама су писменост и 

школска спрема. Анализа структуре становништва према образовању веома је значајна 

због бројних разлога, пошто се на тај начин прикупљају подаци о писмености популације, 

о нивоу обавезног школског образовања, дистрибуцији становништва према школској 

спреми итд. 

Табела бр. 9: Становништво без школске спреме у општинама Западног Поморавља 

Општина Укупно Без школске спреме 

Чачак 114.809 1.829 

Крушевац 127.429 3.536 

Краљево 124.554 1.959 

Ужице 78.018 1.574 

Трстеник 42.989 1.448 

Пожега 29.488 784 

Врњачка Бања 27.332 654 

Лучани 20.855 858 

Александровац 26.534 1.076 

Брус 16.293 1.042 

Косјерић 12.083 564 

Извор: 

http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Skolska%20sprema,%20pismenost%20i%20kom

pjuterska%20pismenost-

Educational%20attainment,%20literacy%20and%20computer%20literacy%20.pdf 
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Расна структура подразумева људске групе које су међусобно повезане одређеним 

степеном сродства, које се манифестује кроз њихову физичку сличност, боју коже, облик 

очију и носа, косматост и др. Постоје три основне расе људског рода, а то су: бела или 

европеидна, црна или аустралоидна и жута или монголоидна. ( Кицошев, Голубовић, 

2004.) Западно Поморавље, као и цела Европа припада белој, односно европеидној раси. 

Етничко-верска структура представља етнички састав становништва, као и њихову 

вероисповест. Субрегија Западно Поморавље је етнички хомогена, са неких 97% српског 

становништва, и хришћанске вероисповести. Што се тиче лингвистичке структуре, у 

целој субрегији се говори матерњи, српски језик. 

 

 

3.2.   Привреда 

 

 

Привреда је основна друштвена делатност која обухвата производњу и расподелу 

производа. У ширем смислу привреда обухвата све врсте делатности и услуга које 

омогућавају испуњење свих човекових потреба. Треба разликовати појам национална 

привреда који се односи на делатности у оквиру једне државе и светска привреда који се 

односи на глобалну делатност у којој свака земља даје свој допринос. 

(https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4

%D0%B0). Привреда Западног Поморавља је јака, развијена су сва четири сектора, са 

посебним акцентом на туризам и индустрију, као и на пољопривреду. 

 

 

3.2.1. Пољопривреда 

 

 

Западно Поморавље је пољопривредно-индустријска регија са јаче развијеном 

земљорадњом и воћарством у котлинама и разноврсном индустријом у градовима.Од 

укупних пољопривредних површина, највише заузимају оранице и баште (43%), затим 

12,4% је под воћњацима, а 2,9% под лозом. Ливаде и пашњаци заузимају 41,8% од укупне 
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пољопривредне површине. Под шумама је 32,3% општинских површина. Већински део 

регије је под житарицама, највише под кукурузом. Пшеница се гаји на вишим терасама и 

неогеном побрђу котлина. Долинска раван јепод повртарским културама, а брежуљци под 

воћњацима. Ова регија је значајан воћарски рејон Србије, о чему сведочи удео воћњака у 

укупној структури пољопривредних површина појединих општина овог краја: Пожега 

14,7%, Трстеник 15,9%, Врњачка Бања 16,1%,Александровац 16,8%, а Чачак чак 18,2%. 

Преко 15% од укупне пољопривредне површине општине Александровац је под 

виноградима, а 17,4% пољопривредних површина општине Блаце под воћњацима, највише 

под шљивама. Околине Чачка и Пожеге познате су по гајењу јабука(будимке) и 

шљива(пожегаче). Чачански воћарски крај даје познату чачанску шљивовицу, а 

сточарство у околини познати кајмак. У околини Чачка налази се плантажа паприка. 

Овчар и Каблар представљају највише делове Западног Поморавља и заједно са српском 

Црном Гором чине сточарско-земљораднички рејон. Ужички крај је познат по развијеном 

сточарству. Поред познатих ужичких ''ерских специјалитета'', производа-пршуте, сланине, 

сира и кајмака, овај крај је познат и по воћу, нарочито по гајењу јабука и ораха.  

( Марковић, Павловић, 1966.) 

 

Сточарсто је такође јако развијено, највише у крају Поникве. У сточном фонду Западног 

Поморавља, највише има оваца, па свиња, а мање говеда и коња. Има и задовољавајући 

број живине. 

 

 

3.2.2.  Индустрија 

 

 

Привреда у нашој земљи је, може се рећи, развијена, али ни близу каква је била у 

прошлом веку. После Другог светског рата, индустријска постројења, и привреда уопште, 

су доживели нагли развој и обнову, и врхунац у свом развоју постигле су 70-их и 80-их 

година 20.-ог века. Регија Западног Поморавља је итекако била једна од водећих, а и данас 

има добре предиспозиције да настави да обавља производњу каква је била некада. 

Индустријски центри у овој регији, који су омогућили развој привреде су свакако Чачак, 
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Ужице, Краљево и Крушевац, као највећи, али и у другим мањим градовима је привреда 

била међу водећим гранама. 

 

Носиоци привредног развоја Чачка су бројна предузећа, од којих најзначајније: у 

металопрерађивачкој индустрији ''Слобода'', Фабрика термотехничких уређаја ''Цер'', 

Фабрика резног алата, предузеће за прераду обојених метала ''Технос'', Технички 

ремонтни завод, ''Житопромет'', ПИК ''Чачак'', '''Графопромет'' и други. У Краљеву раде од 

фабрика: фабрика вагона, '''Магнохром'' – производња базичних опека, фабрика кисеоника 

''Гоч'', Графичко предузеће ''Слово'', фабрика електроакустичних уређаја ''Механика'', 

Грађевинско предузеђе ''Каблар'', аграрно предузеће ''Воћар'', Трговинско предузеће 

''Текстил'' и друге. У Ужицу су доминантне металопрерађивачка и текстилна, индустрија 

за прераду коже ''Кожа'', грађевинске фирме ''Златибор'', ''Нискоградња'', ''Путеви'', 

графичка индустрија, трговина и занатство су развијени, као и туризам и угоститељство. У 

близини се налази сателитско насеље Севојно, са ваљаоницом бакра и алуминијума. 

(Стаменковић, 2002.). Од предузећа у Крушевцу најзначајнија је хемијска индустрија 

''Мерима'', ''Трајал'', ''Жупа'', ''ФАМ'', индустрија алкохолних и безалкохолних пића 

''Рубин'', машинска индустрија ''14. Октобар'', фабрика експлозива ''Милоје Закић'', 

фабрика папира ''Цепак'', текстилна индустрија ''Звезда'' и друге. У Трстенику је раније 

радила фабрика хидрауличних машина ''Прва петолетка'',која је била гигант у производњи, 

и доносила велике приходе држави, док сад ради са малим бројем радника, јер се чека 

приватизација и помоћ страних инвеститора, а у Александровцу су се производиле 

грамофонске плоче. У Пожеги од предузећа већи значај имају прехрамбена индустрија 

''Будимка'', текстилна индустрија ''Младост'', хемијска индустрија ''Техногас'' и друге. 

 

 

3.2.3.  Рудно богатство 

 

 

У погледу рудног богатства, Западно Поморавље нема велику количину и квалитет руда, 

али је велика разноврсност што се тиче истих. У околини Чачка, Краљева и Горњег 

Милановца има магнезита у рудницимаБрђани, Прељина и Прањани, којим се снабдева 
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фабрика опека у Краљеву. У околини Краљева и Чачка користи се азбест, а код Ужица има 

магнезита и хромита. Код Гокчанице, између Столова и Жељина има никла и кобалта, а у 

околини Врњачке Бање има платине. Код Матаруга, близу Краљева, има асфалта, а рудник 

Сребренац код Бруса поседује воластонит. Црвеног мермера и цемента има код Косјерића. 

Западноморавски рудници угља представљени су Тавничким рудником угља код Краљева, 

рудником угља ''Вујан'' код Чачка и рудником угља ''Расна'' код Пожеге. Краљево је 

средиште рудника и индустрије ватросталног материјала, а Севојно, сателитско насеље у 

близини Ужица, има ливницу, ваљаоницу и пресаоницу, и даје годишње око 28 000 тона 

бакарних производа. Угљенокопи и хидроенергија дају микрорегији значај мањег 

енергетског рејона, у којем се истражује и нафта. 

 

Што се тиче хидроенергије овај крај је од давнина познат. У овој регији су изграђене и 

пуштене у рад прве и друга хидроелектрана у Србији. Још давне 1900. године прва 

хидроелектрана је подигнута на реци Ђетињи, у близини Ужица, а друга мало касније, 

1911. године, на Голијској Моравици, поред града Ивањице. На Западној Морави постоје 

две хидроелектране, ''Овчар'' и ''Међувршје''. 

 

 

3.2.4. Саобраћај 

 

 

Западно Поморавље има добре комуникације, јер се налази у централном делу земље, и 

повезује север и запад, као и северне и западне делове са Косовом и Метохијом, па и 

Црном Гором. Кроз ову регију пролази Ибарска магистрала, пут првог реда. Она из 

Београда долази до Горњег Милановца, а затим до Чачка, па до Краљева, где даље иде 

долином Ибра до Косовске Митровице, а један крак се одваја и иде у Црну Гору. Друмски 

саобраћај чине магистрални пут Е761 на правцу Појате-Чачак. У источном делу Чачанско-

краљевачке котлине је транзитни правац Краљево-Приштина-Скопље, који повезује 

Западноморавску долину са Косовом и Метохијом, као и Вардарском долином. Кроз 

крајњи западни део регије, кроз Пожегу, пролази пруга Београд-Бар, која има велики 

значај, повезујући северни и западни део земље, као и србију са Црном Гором. Од путева 
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мањег значаја ту су пут и пруга који повезују Пожегу и Сталаћ. Источном половином 

субрегије воде кружни пут и пруга Београд-Краљево-Сталаћ-Београд. Краљево има 

значајну улогу као саобраћајна раскрсница у земљи јер се у њему стичу, односно разилазе 

комуникације из свих праваца, као раскрсница железничких пруга према Крагујевцу, 

Београду, Чачку, Ужицу, Сталаћу, Нишу и Косовској Митровици. Значајан је и пут који 

води од Крушевца до Ужица. У овој регији постоје три аеродрома. Код Трстеника је 

привремени аеродром који се ретко користи, а остала два имају двојну функцију, као 

цивилни и војни, а то су аеродром ''Поникве'' код Ужица, и аеродром ''Морава'' код 

Краљева. 

 

 

3.2.5. Облици туризма 

 

 

У Републици Србији, туризам има значајно место, и цела земља има велики потенцијал, 

који би требало да се мало боље валоризује и више улаже у ову грану привреде. Западно 

Поморавље је туристички врло развијено, и богато је и природним и антропогеним 

вредностима. Од туристичких вредности, издвојићемо као најзначајније манастире и 

термоминералне изворе. 

 

 

3.2.5.1. Верски туризам 

 

 

Ова микрорегија је јако богата манастирима. Најзначајнији и најпознатији је свакако 

манастир Жича код Краљева, а ништа мање вредни нису ни манастир Љубостиња код 

Трстеника, код Крушевца манастир Наупара, као и црква Лазарица, а највише манастира 

на једном месту, у ужем делу Србије, налазе се у Овчарско-кабларској клисури, има их 10, 

и називају се једним именом српска Света Гора. 
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Манастир Жича је духовно средиште Српске православне цркве и посвећен је Христовом 

спасу. Налази се недалеко од Краљева. Основао га је краљ Стефан Првовенчани, почетком 

13.-ог века. У овом манастирује крунисано седам српских краљева, међу којима и сам 

оснивач, као први српски краљ. Изградња је завршена до 1230. године , и тада је 

подигнута спољна припрата са кулом. Манастир је у свом вишевековном постојању 

доживео исту судбину као веђина црквених здања. Више пута је био рушен и обнављан. У 

манастиру су остале само две оригиналне фреске, а то су Успење пресвете Богородице и 

Распеће Христово. 

 

Манастир Наупара  је женски манастир који се налази у истоименом селу на обали 

Расине, код Крушевца и припада Епархији крушевачкој Српске православне цркве. 

Данашња манастирска црква спада међу најстарије примерке Моравског стила и 

подигнута је током осме деценије 14-ог века. Првобитно је направљена као придворна 

црква неког локалног властелина, да би касније била претворена у манастир.Црква је 

посвећена рођењу Пресвете Богородице. Градња манастирске цркве је завршена 1381. 

потпуно у стилу моравске школе. Ктитор и оснивач манастира је хиландарски монах 

Доротеј, уз помоћ двора кнеза Лазара. Манастирска црква је обновљена 1835. године, по 

наредби кнеза Милоша Обреновића 

                Слика бр.6: Манастир Жича                        Слика бр.7: Манастир Љубостиња 

 

Извор: https://www.facebook.com/%C4%8Carolije-Republike-Srbije-339198689429762/timeline/ 
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Манастир Љубостиња се налази у близини Трстеника. Смештен је у долини 

Љубостињске реке. То је задужбина кнегиње Милице. Посвећен је Успењу пресвете 

Богородице. Манастир је грађен од 1388. до 1405. године. У Љубостињи су сахрањене 

кнегиња Милица, жена кнеза Лазара и монахиња Јефимија, које су се после Косовске 

битке овде замонашиле са бројним удовицама српских властелина изгинулих у бојевима 

на Марици и Косову пољу. Данас је Љубостиња женски манастир који чува и одржава око 

педесет монахиња. За време Кочине буне из манастира Љубостиње је народ позван на 

устанак. После пропасти буне, Турци су запалили манастир да би се осветили Србима. 

Тада је већина фресака уништена. Такође када је манастир запаљен откривена је тајна 

ризница која је била сакривена у манастирском зиду иза иконе у којој је кнегиња Милица 

сакрила своје благо. Међу опљачканим благом налазила се и круна кнеза Лазара која се 

данас налази у Истанбулу.( http://www.zaduzbine-nemanjica.rs/Ljubostinja/index.htm) 

 

Манастир Велуће, или Сребреница, како се другачије зове, налази се југоисточно од 

Трстеника. Задужбина је деспота Ђурђа Бранковића. Велуће је подигнут крајем 14.-ог 

века. По архитектонским одликама  манастир припада моравској стилској групи. Данас је 

манастир женска монашка заједница.  

 

Манастир Градац се налази у Чачку. Задужбина је жупана Страцимира, брата жупана 

Стефана Немање. Подигнут је крајем 12.-ог века. У време краља Милутина, у овом 

манастиру је било епископско седиште. Три пута је претваран у џамију, а коначно 1834. 

године трајно постаје хришћански објекат. 

 

Црква Лазарица се налази у центру Крушевца и њен ктитор је кнез Лазар. Сазиданаје 

1375. или 1376. године у славу прворођеног сина кнеза Лазара и уједно наследника 

престола, деспота Стефана. Посвећена је архиђакону Стефану, заштитнику династије 

Немањића.У време када је Карађорђе 1812. године цркви поклонио звоно, сачувано до 

данас, Лазарица је већ била посвећена Рођењу Пресвете Богородице.  Исту славу слави и 

данас. Лазарица је настала као дворска црква у оквиру утврђеног града Крушевца, главног 

града. Као изузетно остварење српске средњевековне архитектуре и националне 

градитељске баштине, Лазарица је проглашена спомеником културе од изузетног значаја. 
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Манастире у Овчарско-кабларској клисури називају још и "мала српска Света Гора". 

Данас живе манастири Ваведење, Вазнесење, Преображење, Сретење и Света Тројица на 

десној и Благовештење, Илиње, Јовање, Успење и Никоље на левој обали Мораве. Поред 

манастира, у клисури се налази и збег-црква Кађеница, као и црквица посвећена Светом 

Сави - Савиње. 

 

О манастиру Ваведење постоји легенда која каже да су га подигли Стефан Немања и 

његов син Свети Сава. Међутим, судећи према архитектонским одликама самог храма, 

Ваведење је подигнуто највероватније у 16. веку.Манастир је порушен 1690. године, а 

обновљен 1797. Црква је добила и иконостас, и занимљиво је да се на овим иконама види 

утицај барока, што је била новина за манастире у Овчарско-кабларској 

клисури.Вазнесење се налази на јужним падинама Овчара, и о његовом настанку се мало 

тога зна. Манастир постоји у 16.-ом веку. Касније је запустео. Када га је Вук Караџић 

посетио 1820. године, он је био у рушевинама. На старим темељима обновљени су 

почетком 20.-ог века манастирски конаци и храм. Преображење се први пут у писаним 

изворима јавља 1525. године. Овај манастир на левој обали Мораве више не постоји јер је 

на његовим темељима трасирана пруга 1911. године. Насупрот њему, на десној обали 

Мораве, преко пута старог манастиришта, делатношћу владике Николаја Велимировића, 

1938. године започела је изградња новог Преображења, а две године касније радови су 

завршени и манастир је освећен.Сретење се налази на југозападној страни Овчара. Први 

писани помен о овом манастиру сачуван је у једном рукописном Јеванђељу преписаном 

1571. године. Сматра се да је манастир настао раније, у другој половини 14.-ог века. Овај 

манастир имао је у 19. веку најбогатију библиотеку, али је она порушена у бомбардовању 

манастира, септембра 1941. године. Немци су тада оштетили и торањ на цркви, као и 

цркву. Од 1947. године, Сретење је постао женски манастир.           
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                                                                                 Слика бр.8: Манастир Света Тројица 

Манастир Света Тројица је  по 

својој архитектури  најлепши храм 

у Овчарско-кабларској клисури. 

Једно је од најлепших 

градитељских остварења с краја 

16.-ог века у Српској православној 

цркви уопште.Манастир је 

највероватније подигнут крајем 

16.-ог века, а први поуздани 

писани помен о манастиру потиче 

из 1615-'16. године.( Милеуснић, 

2002) 

Извор:http://ekoselo-kostunici.rs/ovcar-banja-manastiri 

 

Манастир Благовештење је смештен у непосредној близини данашње Овчар Бање, а 

његова тачна локација је лева обала реке Мораве, а подно планине Каблар, у Овчарско – 

кабларској клисури.Званична историја манастира се руководи записом који се налази у 

трену главне манастирске цркве у коме стоји да је манастир Благовештење,подигнут 1602. 

године и то трудом игумана кир Никифора и манастирског братства.Манастир 

Благовештење био жив све до 1908. године, када је на кратко опустео. Током немачког 

бомбардовања у Другом Светском рату, манастир је претрпео оштећења. 

 

Илиње се налази на левој страни Мораве, под Кабларом, на обронку Мачковог брега. 

Подигнут је на старијем црквишту. Приликом обнове 1939. годинеоткривени су темељи 

старог храма који је био много већи од данашњег. Манастир Успење Пресвете Богородице 

се налази изнад манастира Јовања, на левој обали Мораве, на северној страни Каблара, 

недалеко од Чачка. О прошлости овог манастира мало се зна. Подигнут је на темељима 

старијег манастиришта. Успење је метох манастира Јовања.( Станковић, 1988.)  
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                 Слика бр.9:  Манастир Јовање 

Јовање се налази недалеко од 

Чачка. Због изградње 

хидроцентрале ''Међувршје'' старо 

Јовање је премештено. Градња 

новог Јовања трајала је у року од 

1957/1958. год., а освећен је 1959. 

год. Стара црква манастира Јовање 

највероватније је подигнута у 16.-

ом веку, мада постоји мишљење да 

је настала још у 13.-ом веку.  

Извор: http://www.mapio.cz/a/95079597/ 

 

Први помен манастира Никоље датира из 1489. године, па се претпоставља да би он могао 

бити најстарији у овој скупини.Никоље је после пропасти ПрвогСрпског устанка било 

стециште збегова. Велику обнову манастир је доживео за време владавине кнеза Милоша 

1817. године. Манастир је споменик културе великог значаја. Како му и име говори, 

посвећен је Светом Николи. 

 

Поклоници духовности, верници, поштоваоци историје, традиције и културе, у овим 

манастирима могу видети разне црквене реликвије, вредне иконе, старе записе и ретке 

рукописне књиге, што омогућује да се упознају древни корени српског народа. 

 

 

 

3.2.5.2. Бањски туризам 

  

 

Посебну туристичку вредност Западног Поморавља представљају бројни и разноврсни 

минерални, термални, термоминерални, гасни и радиоактивни извори, који обогаћују већ 
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постојећу богату понуду. У овојрегији се налази најпосећенија бања у Србији, Врњачка 

Бања, а поред ње су значајне још Матарушка, Богутовачка, Горња Трепча, Овчар Бања, 

као и бање мањег значаја, које нису још до краја испитане, и посећене су углавном само 

преко лета, а то су: Сирчанска, Витановачка, Лопатничка, Конаревачка и Слатинска Бања. 

 

Врњачка Бања се налази у непосредној близини Краљева, у долини Врњачког потока, 

недалеко од Западне Мораве, под шумовитим падинама планине Гоч. Ова бања је наш 

највећи и најпосећенији балнеолошки центар, симбол бањског туризма и трајања. На 

надморској висини је од 240 m. Римско лечилиште било је познато по каптираном извору, 

који је и данас један од симбола Врњачке Бање.  

 

Слика бр.10: Врњачка Бања 

 

Аутор фотографије: Јелена Ракић 

Бања је позната по изворима хладне и топле минералне воде која се користи у 

балнеолошке сврхе. Најпознатији извори су: Топла вода, Слатина, Снежник, Језеро, 

Борјак, Врњачко врело и Бели извор. ( Боснић, 2010.) Температура воде им је од 14º С до 

36,5º С. Вода се користи за пиће, лечење, купање, инхалирање, хидромасажу и друге 

медицинске поступке. Врњачке минералне воде се примењују код лечења:шећерних 

болести, стање после прележене заразне жутице, хроничног запаљења црева и желуца, 

болест жучне кесе и жучних путева, чира у желуцу и дванаестопалачном цреву, болест 
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бубрежне карлице, мокраћне бешике и мокраћних путева и других болести. Здравствено-

лечилишни туризам у Врњачкој Бањи у надлежности је је Специјалне болнице за лечење и 

рехабилитацију органа за варење и шећерне болести,  јединствене те врсте код нас.  

 

Табела бр. 10: Број туриста и ноћења у Врњачкој Бањи 

Година 1980. 1990 2005. 2014. 

 Домаћи 139.674 119.233 96.969 123.519 

  Туристи Страни 1.175 4.286 4.983 24.036 

 Укупно 140.849 123.509 101.952 147.555 

 Домаћи 1.208.586 885.788 427.710 414.356 

Ноћења Страни 4.208 14.861 15.226 68.748 

 Укупно 1.212.794 900.649 442.936 483.104 

 

Извор: http://www.naslovi.net/2015-01-24/vecernje-novosti/vrnjacka-banja-vise-stranih-turista-u-

decembru/13162353 

 

Ова установа има 920 лежајева. У овој бањи се деценијама развијају успешно 

стационарни, здравствено-лечилишни, конгресни, излетнички и транзитни туризам. 

Врњачка Бања представља простран парк негованог дрвећа и цветних алеја са стазама, 

фонтанама, хотелима, занатским радњама, каптираним изворима, спортским теренима, 

великим базеном, пешачком зоном, летњом позорницом, бројним хотелима, вилама, 

споменицима, комплексом четинарске шуме Борјак и храстовом шумом Рај. Преко потока, 

из бањског парка ка шеталишту званом Променада, изграђено је неколико мостова. За 

сваки од њих се везује посебна прича. Најпознатији је ''Мост љубави'', који је заштитни 

знак бање, на коме заљубљени остављају катанце и закључавају их у нади да ће њихова 

љубав трајати вечно. 

 

Рибарска Бања се налази на самим падинама планине Јастребац, у котлини Рибарске 

реке, на надморској висини од 540 m. Удаљена је од Крушевца 35 km, а од Ниша 72 km. 

Има благу субпланинску климу, без ветрова и без наглих промена температуре. У 

Рибарској Бањи постоји 6 извора минералне воде, температуре 40-60º С. Постоје и хладни 
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извори. Према хемијском саставу сви извори су из реда сумпоровитих слабо алкалних 

вода. Користе се за купање, пијење и инхалације. Лече се болести локомоторног система, 

неуролошка обољења, обољења респираторног система, гинеколошко-акушерска обољења 

и друга. Од терапија се користе: електотерапија, ултразвучна, магнето, хидро, фото, радна, 

кинези и радна терапија. (http://www.ribarskabanja.rs/index.php/o-banji) Ресторан у вили 

''Поглед'' има места за 700 гостију, а значајно место заузима и конгресни центар са 

капацитетом од 350 места и опремљена је по највишим европским стандардима 

угоститељства. Околина бање је богата споменицима културе, у близини су градови са 

разноврсним историјским наслеђем, као и шумовита планина Јастребац. 

 

Матарушка Бања се налази у југозападном делу Краљевачке котлине, са десне стране 

Ибра, на 215 m надморске висине. Са југа и истока заклоњена је огранцима Столова, са 

запада и југозапада огранцима Троглава и Чемерна. Има повољан саобраћајни положај, јер 

пролази Ибарска магистрала, а преко Краљева, долином Западне Мораве, пругом и путем, 

повезана је са Чачком и Крушевцем. Ова бања има најјачу сумпоровиту воду у Србији, јер 

садржи до 25 mg/l сумпор-водоника. (Илић, 1969.) Има више бунара са различитим 

температурама. Вода ове бање спада у групу сумпоровитих алкално-киселих слабих 

хипотерми. Припада водама вулканског порекла. У Матарушкој Бањи се лече: 

гинеколошке, реуматске, кожне болести, неуролошка обољења, обољења стомака и црева, 

тровање металима. Од терапије се користе балнеолошка, физикална, хидро, радна, електро 

облоге, масажа, блатне облоге и друге. Највише посетилаца одседа у хотелима ''Жича'' и 

''Термал''.  

 

Богутовачка Бања је смештена у централном делу Србије, 23 km југозападно од 

Краљева. Развила се у Богутовачком проширењу долине реке Ибар, у подгорини планине 

Троглав. Источно од Богутовчке Бање налазе сепланине Котленик, Столови, Гоч и Жељин. 

Од тврђаве Маглич удаљена је 10 km, од манастира Жиче 18 km, од Студенице 40 km. 

Налази се на надморској висини од 520 m, и убраја се у групу највиших бања у земљи. 

Богутовачка Бања има три извора, чије су температуре од 20-25ºC. Вода ове бање се 

користи за пиће и за купање. Погодна је за срчане болеснике, обољења нервног система, 

психонеурозе,повишен крвни притосак, упала живаца, рековалесцентна и климактерична 
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стања. Спада у групу мање посећених бања. Сврстана је у балнеолошке центре друге 

категорије, са назнаком да има национални значај. 

 

Бања Горња Трепча се налази у централном делу Србије, у југозападној Шумадији, 

односно у северном делу Чачанско-краљевачке котлине. Надморска висина бање је 460 m.  

                                              Слика бр.11: Бања Горња Трепча 

Удаљена је од Чачка 18 km. 

Окружена је планинама Вујан и 

Буковик, и одликује се 

пријатном микроклимом са мало 

падавина, знатним бројем 

ведрих дана, наглашеном 

инсолацијом и свежином ваздуха 

који потиче са околних 

шумовитих планинских падина.                                                           

Извор:http://www.agroservis.rs/ponuda-atomske-banje-gornja-trepca 

 

Вода са чесме за пиће је хидрокарбонатна, земно-алкална, силицијумска хипотерма. 

Температура воде је 26º C.  Терапија се обавља пијењем воде, купањем и блатним 

облогама. Највише ноћења остварила је 1980. године, чак 287. 810, али после тога, број 

туриста почиње да опада, јер овај познати бањски туристички центар није добио 

савременије медицинске и туристичко-угоститељске капацитете, а није ни променио 

првобитну физиономију. Промет посетилаца је скоцентрисан на јул, август и септембар, и 

тад се оствари 80% укупног годишњег броја туриста и ноћења.  

 

Овчар Бања се налази 18 km западно од Чачка, у Овчарско-кабларској клисури Западне 

Мораве, поред пута и пруге Чачак-Пожега. Клисура усечена између Овчара и Каблара у 

једном делу је предиспонирана раседом, који је условио појаву термоминералне воде 

Овчар Бање. Надморска висина бање је 278 m. Низводно од бање налазе се вештачка 

језера Међувршје и Парменац, а узводно је клисура. Лековита вода Овчар Бање има 

температуру 35-37,5º C. По хемијским особинама то је слабо сумпоровита, јодна вода. 
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Минерална вода Овчар Бање се користи за лечење реуматичних обољења, нервних 

поремећаја, кожних болести, последица прелома костију. Скромни објекти и медицинска 

опрема, недовољна општа организованост промотивних и пропагандних акција, 

сиромашан садржај боравка и конкуренција бања у Западном Поморављу условљавају 

слабу посећеност и препознатљивост Овчар Бање. За ову бању је карактеристично кратко 

задржавање посетилаца, што значи да доминирају путници у транзиту. 

 

Од мањег значаја су још и Сирчанска Бања, која се налази у атару села Сирче, на левој 

долинској страни Западне Мораве, на јужним падинама Котленика. Појава минералне воде 

условљена је магматизмом ове планине. Вода, чија је температура 16,2º С, је 

хидрокарбонатна, сулфатна и магнезијумска. У Сирчи је изведена једна хидрогеолошка 

бушотина, и налази се на 5,5 m од природног извора, у контактној зони андезита и 

серпентина. По завршетку бушења, добијен је самоизлив температуре 19º С, али је 

пресушио.  

Слика бр. 12: Слатинска Бања 

 

Извор: http://www.visitserbia.org/srpski/destinacije/banje_srbije/3945-slatinska_banja.html 

 

Слатинска Бања се налази код села Слатине, 14 km југоисточно од Чачка, на источним 

падинама Јелице, у долини Бањске реке, десне притоке Западне Мораве на надморској 

висини од 301 m. Извор минералне воде налази се у кориту Бањске реке , где је бетонски 

ограђен. Вода се ђермом пребацује у олук и спроводи у два купатила уз обалу реке. Вода 

се одликује високим садржајем хлора, борне киселине, доста високим садржајем 

калцијума, хидрокарбоната, сумпор-водоника  и сулфата. По киселости вода је неутрална, 
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са тенденцијом ка слабо алкалној. (Група аутора, 2007.) Витановачка Бања се налази на 

падинама Котленика, у селу Витановац, недалеко од Краљева. Из потпорног зида 

железничког насипа и на околном простору, на висини од 180 m, 1971. године појавила се 

минерална вода, која је сумпоровита, хидрокарбонатна, хлорна и натријумска, 

температуре 21º С. Користи се за лечење кожних болести, реуматизма, очију, стомачних и 

психосоматских обољења. Лопатничка Бања се налази на 7 km од Ибарске магистрале и 

29 km југоисточно од Краљева, код села Лопатнице. Постоје два већа извора који се 

називају ''Две јетрве''. Вода ове бање је слабо сумпоровита, сулфатно-хидрокарбонатна и 

благо радиоактивна. На овом месту постоје два мања купатила и базен поред реке 

Лопатнице. Овде се опорављају оболели од реуматизма, нервних и срчаних поремећаја. 

Велуће је познат по изворима минералне воде. Налази се у долини Пасјачке реке, 

недалеко од манастира Велуће, близу села Јасиковца, на надморској висини од 220 m. 

Вода се појављује на ободу Крушевачког басена, који је препозатљив по бројним раседима 

између великих блокова, и дуж раседа могућа је циркулација воде. Вода је алкалне 

реакције, температуре 11º С, повишеног садржаја угљене киселине, угљен-диоксида, 

натријума, магнезијума, калцијума, хлора и сулфата. У Велућу се флашира минерална 

вода ''Мивела''. 

 

Бањски туризам у овом делу Србије је веома развијен, са највећим бројем ноћења, као и 

смештајних капацитета. У близини се налазе и различити верски објекти, ниже планине, 

хидролошки елементи, који употпуњују бањску понуду и чине је разноврсном. 

 

3.2.5.3.  Рекреативни туризам 

 

Повољни климатски фактори, идеална надморска висина, чист ваздух, нетакнута природа, 

бројне планине и богатство хидрографских ресурса представљају идеалне услове за развој 

спортско-рекреативног туризма. Ова субрегија има велике потенцијале за развој 

рекреативног туризма, врло добре саобраћајнице и железнице, пролази Ибарска 

магистрала, као пут првог реда и пруга Београд-Бар. 
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                                                    Слика бр.13: Скијалиште на планини Гоч 

 

 

Извор:http://www.vrnjacka-banja.co.rs/skijaliste-na-gocu-puno/ 

 

Планине које окружују субрегију су средње висине и омогућавају рекреацију, одмор и 

уживање, бање имају дугу традицију посета и боравка, добар географски положај, 

високообразовни кадар, добар квалитет животне средине, што говори чињеница да је 

Врњачка Бања, која се налази управо у овој субрегији, најпосећенија бања и са најдужом 

традицијом, затим Овчарско-кабларска клисура, која сваке године привлачи све више 

посетилаца као куриозитет природе. Поред природних, ту си антропогени елементи, од 

којих се највише истичу манастири, иима највише на једном месту, десет, у малочас 

поменутој клисури и једним именом се називају ''Српска Света Гора'', као и остали који 

још више обогаћују понуду ове субрегије представљајући стилове моравске и рашке 

школе. Све ове природне и антропогене вредности омогућују развитак рекреативног 

туризма, а исто тако и спортског и излетничког. 
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3.2.5.4. Конгресни туризам 

 

 

Конгресни туризам се последњих деценија све више развија и прави велики напредак у 

повећању промета. Европске дестинације држе лидерску позицију као најчешћа места 

одржавања конгреса, семинара, конференција и сличних скупова. И Србија не заостаје за 

Европом у том погледу, веч и она има своје конгресне центре који су опремљени на 

једном високом нивоу, са комплетном инфраструктуром и аудио и видео опремом. 

 

У Западном Поморављу се налази Врњачка Бања, један од најразвијенијих центара те 

врсте. Конгресни туризам у Врњачкој Бањи има интензиван развој још од шездесетих 

година прошлог века, од када се организују разне конференције, симпозијуми, семинари, 

саветовања и конгреси. Пети конгрес фармацеута Југославије са преко 1.500 учесника, 

одржан 1969. године представља прво велико конгресно дешавање у Врњачкој Бањи. 

Права експанзија у развоју конгресног туризма десила се отварањем конгресног центра 

„Звезда“ 1980. године. (http://vrnjackabanjahoteli.rs/kongresni-turizam/)  

 

                        Слика бр.14: Хотел Звезда, туристички конгресни центар Србије 

 

Извор: http://vrnjackabanjahoteli.rs/zvezda/ 
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Данас је бања домаћин завидног броја семинара, конгреса и презентација, а неки од њих 

већ имају традицију  дугу преко 20 година (Саветовање правника у привреди, Конгрес 

Врховног суда, Туристичка берза бања, Сајам информационе технике и технологије 

„Инфотецх“ итд.).Носилац конгресног туризма у Врњачкој Бањи је хотел „Звезда“ који 

припада акционарском друштву ХТП „Фонтана“. Хотел се налази на Променади у самом 

центру Врњачке Бање, а конгресни центар овог хотела има дворана капацитета 1.200 

седишта. Поред овог хотела, бројни хотели који имају сале за конгресе и разне скупове су 

још и ''Бреза'', ''Краљ'', ''Соларис ресорт'', Специјална болница Меркур, и све су обезбеђене 

довољним бројем места у салама, ресторанима, интернетом, кафе баром и сл. 

 

Конгресни туризам је у великој експанзији и у Рибарској Бањи. Направљени су 

капацитети са врхунским условима за одржавање конгреса и семинара. Сала за конгресе 

има 300 места и све техничке услове за држање предавања и презентација, као и мини 

кафе бар за освежење и одмор. Семинар сала је такође врхунски опремљена, а располаже 

мањим бројем места. 

 

 

3.2.5.5. Манифестациони туризам 

 

 

Туристичке манифестације означавају јавно извођење или приказивање, било у виду 

изложбе, приредбе или више приредби-различитих категорија људског достигнућа које се 

издвајају по својој специфичности, остварујући туристичке ефекте и циљеве. ( Јовичић, 

2009.) Манифестациони туризам представља облик туристичких кретања који се везује за 

манифестационе мотиве, и одликује се доста стабилним елементима планирања и 

пословања, и може да има културно и рекреативно обележје. Најчешће се организју у 

вансезони, али није правило. Западно Поморавље је јако богато манифестацијама свих 

врста, од спортских, преко уметничких, научно-стручних, забавних до верских и 

привредних. Неке од њих су врло познате и по посећености предњаче у земљи. Таква је на 

пример ''Међународни Врњачки Карневал'', који је претходне године посетило преко 

200.000 посетилаца.Поред карневалске поворке, одржавају се маскенбали, концерти, 
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изложбе, позоришне представе и спортска такмичења. Такође у Врњачкој Бањи се 

одржава тзв. ''Love Fest'', музички, уметнички и највећи фестивал љубави, који је у 2015. 

години оборио све рекорде по посећености, где је кроз њега продефиловало чак 70.000 

људи. 

Слика бр.15: Врњачки карневал 

 

Извор: http://made-in-germany.rs/kubanke-brazilke-i-kozaci-stizu-na-vrnjacki-karneval/ 

 

Поред ове две манифестације, у Врњачкој Бањи се одржавају још и такмичење у најдужем 

пољупцу ''Пољуби ме'', смотра народног стваралаштва ''Златне нити-прела и посела'', 

затим ''Сајам цвећа, хортикултуре и старих заната'', сећање на познату песникињу 

Десанку Максимовић на дан њеног рођења ''Десанкин дан'', као и ништа мање значајан 

''Фестивал класичне музике''. Врњачка Бања је своју основну здравстевно-лечилишну 

функцију веома лепо ускладила са осталим атрибутима, врло добро валоризовала свој 

потенцијал, и манифестацијама обогатила своју понуду и ван сезоне, тако да има разних 

дешавања преко целе године, што повећава посећеност, као и приходе у самој бањи. У 

Краљеву се од приредби овог типа одржавају: ''Сребрни казан-пасуљијада''  и ''Весели 

спуст'' који се одржава на реци Ибар, на потезу од Маглича до Краљева, у коме учествују 

више хиљада учесника из земље и иностранства који се на маштовито осмишљеним 

пловилима, уз музику трубача, спуштају низ брзаке Ибра. У Ужицу се 

одржава''Југословенски позоришни фестивал'', у јулу се одржавају ''Мото сусрети'' и 

''Скокови са старог железничког моста'', док се у Чачку обележава смотра песничког 

стваралаштва, под називом ''Дисово пролеће'' као и републичка изложба фотографија чије 

је име ''Дани фотографије у Србији''. За љубитеље добре ракије одржава се у Бањи 
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Горња Трепча ''Шумадијска краљица'', манифестација којом се бира најбоља ракија, а у 

Пожеги се за посетиоце доброг укуса припрема гулаш, а цела та приредба назива 

''Гулашијада''. 

 

 

3.3. Насеља 

 

 

У Западном Поморављу, има 576 насеља, а највише их је у општинама Крушевац (101), и 

Краљево (93), а најмање у општини Косјерић (27) и Врњачка Бања (14). Од 11општина, 

четири града имају више од 50 000 становника. Популационо је највећи Чачак, а поред 

њега, су још и Крушевац, Краљево, Ужице, Трстеник, Пожега, Врњачка Бања, Лучани, 

Александровац, Брус и Косјерић. Ова регија је национално хомогена, са неких 97% 

српског становништва, које је већински женско, средњедобно и млађе, има и аграрног 

становништва, незадовољавајућег образовања. ( Марковић, Павловић, 1995) 

 

Чачак има 74 405 становника (http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf), и 

популационо је највећи град у овој регији. Он је полифункционални град, центар 

истоимене општине и Моравичког округа. Налази се у Чачанској котлини, на обалама 

Западне Мораве. У његовој близини  5 km западно је Ибарска магистрала, као и железница 

Краљево-Чачак. Удаљен је 122 km од Београда. Помиње се у преднемањићкој држави у 11. 

–ом веку и у доба Немањића, када  се наводи манастир Градац, један од најугледнијих 

манастира у 13.-ом веку. По неким изворима из овог манастира, Чачак се први пут помиње 

18. децембра 1408. године. У турским пописима из 15-ог и 16.-ог века Чачак се помиње 

као село. (Стаменковић, 2002.)Од културних установа истичу се: Градска библиотека 

''Владислав Петковић Дис'', Уметничка галерија ''Надежда Петровић'', Дом културе, 

Народни музеј, као и бројни споменици из Првог светског рата. 

 

Краљево насељава 60 030 становника (http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf) 

и представља урбано и индустријско средиште, центар је истоимене општине и Рашког 

округа. Налази се у суженом делу Чачанско-краљевачке котлине на левој долинској 
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страни Ибра, код његовог ушћа у Западну Мораву. Удаљен је 41 kmод Чачка, 31 km 

западно од Крушевца, 147 km северно од Косовске Митровице, 170 km југоисточно од 

Београда. Први помен насеља под називом Руда Поља среће се 1476. године. Нешто 

касније, око 1540. године, у употреби је двојни назив: Рудопоље и Карановац. Приликом 

посете краља Милана Обреновића Карановцу, на захтев грађана, 19. априла 1882.  назив је 

промењен у Краљево. У кратком периоду (1949 -1955) у употреби је назив Ранковићево да 

би се поново усталио назив Краљево. (Стаменковић, 2002.) У граду се налази Црква св. 

Духа, задужбина кнеза Милоша Обреновића, Стара чаршија, Градски музеј, Аџића кућа, 

најстарија грађевина у граду, зграда ОШ ''Четврти краљевчки батаљон'' из друге половине 

19. века као и друге културне знаменитости. У близини Краљева се налази манастир Жича, 

Матарушка и Богутовачка Бања, пролази Ибарска магистрала, тако да има врло повољан 

географски и саобраћајни положај. 

 

Ужице има 52 199 становника (http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf) је 

центар истоимене општине и Златиборског округа, на обалама и долинским  странама 

средишњег дела Ђетиње, у Ужичкој котлини, тектонско ерозивном проширењу које 

раздваја Мачкатску флувијалну површ и Јелову гору. Удаљено је од Београда 200 km. За 

време Римљана, име му је било Municipium Kapedunum, и основали су га Келти, још у 3. 

веку пре нове ере. 

                                                                                            Слика бр.16: Спомен комплекс Кадињача 

Град је био центар Ужичке Републике, 

ослобођене територије западне Србије и 

Шумадије, која је трајала од 24. 

септембра до 29. новембра. Као утврђени 

град помиње се први пут 1374.године. Од 

1946. године до 90-их година 20.-ог века 

носи име Титово Ужице.У близини је 

Спомен обележје ''Кадињача'', Споменик 

погинулим учесницима НОБ-а на 

Држеничкој Градини, Споменик на 

Доварју, Трг партизана и др.                           Извор: http://pedja.supurovic.net/u-srcu-jelove-gore 
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У Крушевцу живи 57 627 становника (http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf) 

и он представља индустријски центар источног дела Западног Поморавља. Налази се у 

Крушевачкој котлини, и средиште је истоимене општине и Расинског округа, и лоциран је 

на обалама Расине при њеном ушћу у Западну Мораву. Основан је 1371. године, и био је 

престоница кнеза Лазара од оснивања до 1408. год. када га деспот Стефан Лазаревић 

премешта у Београд. У доба турске окупације добија ново име- Шарени град ( Алиџа 

Хисар), по разнобојним зидовима бедема, цркве и двора. У околини су утврђења Маглич, 

Козник и Сталаћ, у граду се налази црква Лазарица, кула Цара Лазара, споменик 

Косовским јунацима, споменик Цара Лазара, Слободиште, у близини је и манастир 

Наупара, Ломнички кисељак, Рибарска бања, планина Јастребац. 

 

                Слика бр.17: Град Краљево                              Слика бр.18: Крад Крушевац 

    

Извор: https://www.facebook.com/%C4%8Carolije-Republike-Srbije-339198689429762/timeline/ 

 

Од мањих насеља ту значајни су Трстеник, који је био познат по јакој индустрији и 

фабрици хидрауличних машина ''Прва петолетка'', Пожега чија је претеча била античка 

Malavicusa, а називала се и ''Ужичка Пожега'', затим Косјерић, средиште српске Црне 

Горе са индустријом цемента, Александровац се раније називао Кожетин, и највеће је 

насеље Жупе, познат је по производњи чувених жупских вина и раније је производио 

грамофонске плоче, Брус се налази у североисточном подножју Копаоника и орјентисан је 

ка туризму. 
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Слика бр. 19: Град Пожега 

 

Извор: http://www.mojkvart.hr/Pozega/foto 

 

У насељима Западног Поморавља је развијен градски туризам и има велики потенцијал за 

даљи развитак, уз улагање у инфраструктуру, путеве другог и трећег реда, смештајне 

капацитете, као и пропагандну  активност. Лепоте у окружењу су бројне и врло 

атрактивне, што градовима доноси велику предност, јер туристи свакако посећујући 

знаменитости у близини градова, свраћају и у сам град и обилазе исте. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Западно Поморавље је микрорегија у централном делу земље, са веома 

повољнимгеографским и саобраћајним положајем, што јој даје велику предност, јер је 

доступна из свих праваца. Оно што је чини јединственом и другачијом од других јесу 

природне и антропогене вредности, којих има итекако. Управо су рељеф, клима, 

хидрографија, биљни и животињски свет, бројни верски објекти, термоминерални извори 

и манифестације основне туристичке вредности овог дела Републике Србије. 

 

Поред верског и бањског, као основних облика туризма, ова субрегија, има велики 

потенцијал за развитак и других облика у туризму, као што су рекреативни, излетнички, 

планински, градски, сеоски, спортски, којима је потребна боља валоризација и доста 

улагања, како наших, тако и страних инвеститора. 

 

Поред развијене интензивне пољопривредне производње, развијеногсточарства, 

руралног,туризмаизанатства, истиче се врло препознатљивом гастрономијом, највише 

''ерским'' специјалитетима, кајмаком, сиром, пршутом, качкаваљем и другим производима, 

који привлаче туристе из целе Европе. 

 

Имајући у виду да је ова субрегија врло перспективна, могуће је развити и неке 

специфичне облике у туризму. Ову чињеницу поткрепљује пре свега, њена морфолошка 

разноликост, богатство речних токова, погодна надморска висина, повољна клима, 

богатство шумским састојинама, као и флором које заједно поседују изванредне естетске 

вредности.  Нимало за њима не заостају ни антропогене туристичке вредности, приказане 

кроз велики број цркава и манастира, као и историјских споменика. 

 

Целокупна регија је врло атрактивна и богата лепотама које се ретко срећу, а нарочито на 

тако малом простору, у тако великом броју, што посетиоце не оставља равнодушним, и 

тера их да се изнова и изнова враћају на иста места, јер је доживљај увек другачији. 
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