
 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет 

Департман за географију 

 

 

 

 

Мастер рад 

 

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ПРИМЕРУ ОКОЛИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЧАЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ментор: Студент: 

Проф. др Татјана Ђекић Александра Дејановић 254 

 

 

 

Ниш, Октобар 2017.год 



Стање и перспективе заштите животне средине на примеру околине територије општине Чачак 

2 

 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Александра Дејановић 

Ментор, МН: Проф. др Татјана Ђекић 

Наслов рада, НР: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НА ПРИМЕРУ ОКОЛИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЧАЧАК 

 Језик публикације, ЈП: српски 

Језик извода, ЈИ: енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2017. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) 

72 стр. ; граф. прикази 

Научна област, НО: географија 

Научна дисциплина, НД: Заштита животне средине 

 Предметна одредница/Кључне речи, ПО: животна средина, ваздух, вода, бука, отпад, мере заштите 

УДК 502.1  

497.11 

Чува се, ЧУ: библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: У раду се разматра стање животне средине и анализа свих њених 

чиниоца  на територији општине Чачак, стање ваздуха, воде, ниво буке, 

и стање земљишта, предлоге мера за њихову заштиту, као и 

перспективе развоја. Рад садржи и основне податке о општини Чачак, 

његову историју, податке о природним карактеристикама и 

становништву. Циљ рада је да се стекне увид у тренутно стање 

животне средине  и могућности за њен даљи развој и заштиту.  

 
Датум прихватања теме, ДП: 

 

Датум одбране, ДО: 

 
 

Чланови комисије, КО: Председник:  

 Члан:  

 Члан, ментор: Проф. др Татјана Ђекић 



Стање и перспективе заштите животне средине на примеру околине територије општине Чачак 

3 

 

 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: university degree thesis 

Author, AU: Aleksandra Dejanović 

Mentor, MN: Prof. dr Tatjana Djekić 

Title, TI: 
STATE AND PERSPECTIVES OF PROTECTION  IN THE CASE 

OF THE ENVIRONMENT OF ČAČAK MUNICIPALITY 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2017 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

72 p. ; graphic representations  

Scientific field, SF: Geography 

Scientific discipline, SD: Environment protection 

Subject/Key words, S/KW: Environment, air, water, noise, waste, protection measures 

UC 502.1  

497.11 

Holding data, HD: library 

Note, N:  

Abstract, AB: This work discusses about research of environment on the 

municipality of Čačak includes the analysis of its condition, all 

aspects of the same and possibilities of the development. It 

contains basic data about municipality of Čačak, its history, 

natural characteristic and population. The goal is to gain insight 

in the current condition of the environment and also the 

possibilities of future development and protection. 

 Accepted by the Scientific Board on, ASB:  

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President:  

 Member:  

 Member, Mentor: Prof.dr Tatjana Djekic 



Стање и перспективе заштите животне средине на примеру околине територије општине Чачак 

4 

 

 

 

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ПРИМЕРУ ОКОЛИНЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЧАЧАК 
 

 

 

Апстракт  

  

У раду се разматра стање животне средине и анализа свих њених чиниоца  

на територији општине Чачак, стање ваздуха, воде, ниво буке, и стање земљишта, 

предлоге мера за њихову заштиту, као и перспективе развоја. Рад садржи и 

основне податке о општини Чачак, његову историју, податке о природним 

карактеристикама и становништву. Циљ рада је да се стекне увид у тренутно 

стање животне средине  и могућности за њен даљи развој и заштиту.  

  

Кључне речи: животна средина, ваздух, вода, бука, отпад, мере заштите.  

  

Abstract  

 

This work discusses about research of environment on the municipality of Čačak 

includes the analysis of its condition, all aspects of the same and possibilities of the 

development. It contains basic data about municipality of Čačak, its history, natural 

characteristic and population. The goal is to gain insight in the current condition of the 

environment and also the possibilities of future development and protection. 

  

Key words: еnvironment, air, water, noise, waste, protection measures. 
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1. Увод 

 

 

Животна средина, човекова околина или окружење представља све оно што нас окружује, 

односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна 

активност. Природна средина представља близак појам при чему овде не морају бити присутне 

активности човека нити човек мора имати директних утицаја. Ипак, у погледу технолошког 

напретка, развоја индустрије и све већег утицаја човека на глобалном нивоу на природу и 

екосистеме граница између ова два термина постаје све нејаснија. 

 

„Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот“1 

 

Природне вредности наведене у претходној дефиницији су подређене човеку. Главни 

узрок пропадања животне средине је човек, доминација економије над екологијом, тј. 

неадекватна експлоатација природних вредности које поседује животна средина. И због тога се 

мора више радити на заштити и унапређењу животне средине. 

 

„Загађење јесте непосредно или посредно уношење материја, вибрација, топлоте или буке 

у ваздух, воду или земљиште изазвано људском активношћу које може бити штетно по здравље 

људи или квалитет животне средине и које може довести до оштећења материјалних добара.“2 

 

Због загађења животне средине од стране човека, јављају се глобалне и локалне 

последице, као и последице по самог човека. У оквиру глобалних последица због антропогених 

утицаја јављају се: климатске промене и загревање планете, смањење озонског омотача у 

стратосфери, повећање озонског омотача у тропосфери, загађење светског мора, недостатак и 

загађење копнених вода. Код локалних последица узрокованих индустријализацијом јављају се 

прекомерна продукција отпада, ризик од хемијских супстанци, ризик од радијације и велики 

акциденти. A у високо развијеним индстријализованим земљама стопа смртности је знатно већа 

од стопе наталитета. Такође се и због повећаног броја становника у градовима јавља урбани 

                                                 
1 Закон о заштити животне средине 
2 Закон о  интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Службени Гласник РС, бр.135/2004 и 

25/2015 
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стрес (бука, саобраћајни проблеми, погоршање квалитета становања, погоршање квалитета 

ваздуха). 

„Заштита природе је низ мера и активности усредсређених на спречавање оштећења 

природе, природних вредности и природне равнотеже.“3  

Здравље, животна средина и социјални услови представљају комплексну област при чему 

сваки поремећај стања животне средине доводи до еколошких поремећаја и поремећаја 

социјалних односа. 

Знатни делови Општине Чачак се налазе у чачанској котлини уз речне токове, где је 

земљиште плодно и погодно за организовање пољопривредне производње,како биљне тако и 

сточне. 

Пољопривредни терени се везују са суседним општинама у којима је развијена 

пољопривредна производња,што омогућава планско усмеравањеи специјализацију 

пољопривредне производње и рационалнију мрежу прерадних капацитета на ширем простору. 

Формирање откупних центара за производе који се прерађују у други суседним 

општинама, а потичу из непосредне гравитације општине Чачак. 

Положај општине Чачак у односу на регионалне факторе развоја индустрије није имао 

толико одлучујућу улогу. И без изградње хидроелектрене у Овчарско-Кабларској клисури  

индустрија општине Чачак се развијала на бази енергетске основе ван територије 

општине.Сировинска основа у развоју индустрије општине није потицала са њене територије, 

док су производи пласирани и на тржишта осталих општина. Међутим друмски и железнички 

саобраћај су одиграли значајну улогу у развоју привредних делатности,јер сама општина Чачак 

има јако повољан географски положај. 

 Добар физичко-географски положај условио је то да је  општина Чачак крајем двадесетог 

века могла да се окарактерише као општина са  релативно високим степеном развоја привреде и 

трговине, развијеном саобраћајном инфраструктуром и енергетиком. Висок степен урбанизације 

и индустријализације пратили су урбанистичким проблеми, стихијска аграрна производња, 

недовољна заштита вода од загађења итд. Ратови, разарања као и нестабилне политичке 

ситуације у нашој земљи довеле су до успоравања развоја привреде као и уназађења наше земље 

у сваком смислу. Све се то негативно одразило и на животну средину. 

Међутим општинска управа Чачка улаже много напора и труда како би решила проблеме 

које се тичу заштите животне средине. У циљу заштите животне средине уведена је редовна 

контрола квалитета воде за пиће, контрола квалитета вода у главним речним токовима, контрола 

квалитета ефлуената неких загађивача, контрола загађености ваздуха на неколико мерних места, 

контрола животних намирница. Изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода са 

градског колектора општини Чачак би допринео смањењу укупног загађења Западне Мораве.  

                                                 
3 Закон о заштити природе, Службени Гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016 
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О резултатима контроле спроводе се редовни годишњи извештаји. Носиоци ових 

активности су Завод за заштиту здравља Чачак и лабараторија ЈКП “Водовод“ из Чачка. 2004-е 

године усвојена је општинска Одлука о мерама заштите од буке. 

Како би ефикасније деловала у пољу животне средине Скупштина општине Чачак је 

именовала одбор за урбанизам и екологију, као и Комисију за заштиту животне средине, као 

стручно и саветодавно тело. 

Предмет овог рада представља приказ стања животне средине на територији општине 

Чачак, које је веома важно за очување животне средине. 

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

Чачак, да се укаже на тренутно стање животне средине као и на могућности развоја и 

потенцијале саме општине Чачак. У првом делу рада образложено је стање животне средине 

општине, физичко- географске и друштвено географске карактеристике. У другом делу рада 

приказани су подаци о загађењима воде, ваздуха, буке и отпада као и мере заштите од истих. Уз 

све то објашњава се значај друштва и развијање свести појединаца у циљу очувања животне 

средине, указује се и на значај државних органа и локалне власти. 

Методе представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. Методе које су 

коришћене током писања рада су квантитативна и квалитативна метода. Коришћена је стручна 

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

сагледавања резултата и коришћењем метода синтезе. 

 

 

 

2. Физичко-географске карактеристике  

 

 

2.1 Географски положај општине Чачак 

 

 

Општина Чачак се налази у средишњем делу централне Србије, у Моравичком округу, 

између општина Горњи Милановац, на северу, и Лучана, на југозападу. На западу је општина 

Пожега, која припада Златиборском округу. Источно је општина Кнић, која је у саставу 

Шумадијског округа. На југоистоку је општина Краљево, која је у саставу Рашког округа. 
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Битна карактеристика географског положаја ове општине јесте да се налази на контакту 

Шумадије и унутрашњих динарида. У свом јужном делу територија оштине Чачак захвата део 

динарске Србије, односно планине Овчар и Јелица. У 

северозападном делу територија општине Чачак захвата 

планинску област северозападе  Србије, где су Каблар  и 

подгорина Маљена и Сувобора. 

Општина Чачак заузима географски простор 20° 7” 

и 15´, до 20° 38” 30´ источне географске дужине, 43° 44“ и 

44° 00” 30´ северне географске ширине. 

Територија општине Чачак захвата географски 

простор од 204 до 985 метара надморске висине. 

Смештена је највећим делом у  западном Поморављу, које 

чини спону између Шумадије на северу и унутрашњих 

Динарида на југу.   

Чачак се развио на месту где се са моравским 

путем, правцем северозапад-југоисток, укршта пут који 

долази са југозапада из Драгачева и Моравице и иде према 

североистоку, долином Деспотовице. Око ових путева 

развиле су се чачанске улице. 

„Са развојем града развијале су се и градске функције, које су имале двојако дејство на 

територију која је гравитирала Чачку. Одређене функције су имале утицаја на територију која се 

поклапа са административном теоријом општине, као што су: образовна, културна, саобраћајна, 

трговинска и слично. Са развојем индустрије и осталих секундарних делатности у Чачку, његове 

функције имају утицаја и на друге суседне општине. 

Са унапређењем привреде и саобраћаја између града Чачка и његове околине развијају се 

међуфункционално повратне везе. Утицај Чачка  на његову околину и обратно, посматрано 

историјски, различито се испољавао. Са све већом концетрацијом становништва, разних 

делатности и његових функција ове везе постају сложеније.“4 

„Гравитационо подручије Чачка смештено  је између гравитационох подручија: 

- на северу Горњег Милановца, које се углавном поклапа са територијем општине. Од 

Горњег Милановца Чачак је удаљен 22 км, па је утицај градских функција Чачка присутан и на 

овом простору. 

- на истоку Крагујевца, које се преко територије општине Кнић, простире према Чачку. 

Крагујевац је, после Ниша, најзначајнији гравитациони центар у централној Србији. Од Чачка је 

удаљен 58 км као центар са развијеним функцијама у области школства. 

                                                 
4 Радмилац М.  (1979),  Становање и урбанизација у граду Чачку и околини, СИЗ становања, Чачак 

Слика 1: Географски положај 

општине Чачак 

Извор:www.upload.wikiedia.org 
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- на југоистоку Краљева, које делимично има утицаја на гравитационо  подручије Чачка, 

јер су оба центра приближно истог ранга. Заједничко за оба центра је долина Западне Мораве 

као важна трансверзала западне Србије, која повезује оба два града са релативно високим 

степеном развијености. Утицај Краљева, као гравитационог центра, нешто више се манифестује 

у насељима која су у рубном појасу према општини Краљево. 

- на западу Пожеге, које трпи утицаје на гравитационо подручије Ужица, по рангу много 

значајнијег гравитационог центра. Треба указати на појаву, да источни део општине Пожега 

гравитира чачанском простору а западни део је под утицајем ужичког гравитационог простора. 

- на југу је веома незнатно гравитационо подручје Драгачева, са два подједнако развијена 

урбана насеља Лучани и Гуча. Преко овог географског простора, једним делом, утицај врши 

Ивањица, као центар вишег ранга, а заједно са Драгачевом гравитира Чачку. Утицаји овог 

простора су више историјског, а мање економског карактера, јер су преко овог простора вршена 

метанастазичка кретања према долини Западне Мораве и Шумадије. 

Од свих наведених места, најзначајнији су Крагујевац и Краљево, они имају делимично 

утицаја на гравитационо подручије Чачка, док остали спадају у зону гравитације Чачка.“5 

Саобраћајно географски положај општине Чачак је јако повољан, јер територију општине 

секу две значајне саобраћајнице. Од Ибарског пута, који од Београда води преко Горњег 

Милановца и Краљева према Скопљу, одваја се код Прељине крак који преко Чачка, Ужица и 

Златибора воде за црногорско Приморје. Од Прељине јужни правац пута води, не само Космету 

и Македонији, већ преко Крушевца ка источној и југоистичној Србији. Од Краљева преко Новог 

Пазара и Рибарића може се стићи у Црну Гору. 

Са ибарске магистрале у Мрчајевцима одваја се крак пута превог реда према Крагујевцу 

и Шумадији. Од Чачка, преко планине Јелице, према Гучи води пут, који преко Кoтраже повезује 

Ивањицу са Сјеницом.Ако се настави изградња овог пута онда ће то бити најкраћа веза  са 

црногорским Приморјем. 

Ауто-пут Е763 Београд - Јужни Јадран, биће од великог значаја за општину, пут познатији 

као Коридор 11, ће повезивати Румунију, Србију, Црну Гору и Италију. Протезаће се од 

Темишвара, преко Вршца, проћи ће кроз Београд, па даље преко Чачка, Пожеге, Подгорице до 

Бара, а онда морским путем, преко Јадрана биће повезан са Баријем у Италији. Једна од 

значајних путева који су битни за развој општине јесте Коридор 11. 

Изградњом деонице Обреновац-Уб и Лајковац-Љиг, Обреновац и Чачак биће спојени 

модерним аутопутем у дужини од 102 км. Изградњом деонице Сурчин-Обреновац од  Београда 

до Чачка стизаће се за сат времена. Завршетак изградње Коридора 11 очекује се крајем 2019.  

 

                                                 
5 Поповић И.  (1996), Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак 
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2.2 Геотектонске карактеристике општине Чачак 

 

 

Територију општине Чачак можемо у погледу рељефа поделити на: 

1. Чачанску котлину, са надморском висином од 200 до 300 метара 

2. Брежуљкасто – брдски предео са надморском висином од 300 до 500 метара 

3. Планински предео од 500 до 985 метара 

 

Чачанска котлина формирана је у олигоцену. У морфолошком погледу представља 

тектонску потолину. У неогену је представљала језеро, као и у пожешкој котлини, са којим је 

било повезано преко језероузине у Овчарско-Кабларској клисури. После ишчезавања неогених 

језера на централним језерским равнима котлина развили су се токови који су били притоке 

језера. По дну језера Западна Морава  усекла је своје корито док су притоке некадашњег језера 

постале притоке Западне Мораве. 

Површина котлине до краљевачког сужења износи преко 270 км2 а дужина око 40 км. 

Један део припада општини Краљево. Котлина је на територији општине оивичена планинама: 

Овчар (985), Каблар (885) са запада, Јелица (929) са југа, подгорином Сувобора и Маљена, чија 

висина ретко прелази 800 м, Вујан (857) и Буковик (850) на североистоку. 

„Према Б. Ж. Милојевићу у чачанској котлини изражене су језерске и речне терасе. 

Језерске терасе усечене су почев од Овчарско-Кабларске клисуре: терасе 310-580 метара усечена 

је на западној старни котлине, лево од западне Мораве. Десно од Западне Мораве и источно од 

Овчара виде се две терасе: нижа  од 200 (450) м и виша, врло изразита од 300 (550) м.“6 

Брежуљкасто-брдски део је прелаз између равничарског и планинског предела. Захвата 

географски простор подножја планине Јелице, на десној страни Западне Мораве, који је 

рашчлањен речним долинама, почев од Паковраћа до Качулица. 

Побрђе представља плићи део некадашњег језера, где су се таложили језерски седименти. 

Рашчлањен је речним долинама, па даје утисак благо заталасаног земљишта које се благо 

спушта у чачанску котлину. 

 

Планиски предео захвата простор изнад 500 метара надморске висине. 

 

„Јелица - представља границу између Драгачева и чачанске котлине. Пружа се динарски у 

правцу северозапад-југоисток у дужини од 30 км. Изграђена је од горњо-кретатецијских 

                                                 
6 Милојевић Б. Ж. (1948), Долина Западне Мораве, Мораче и Треске, Посебна издања СГД, Београд 
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седимената, тријаских кречњака, габра и серпентина.  На планини се издиже неколико врхова, од 

којих су  највиши: Црна Стена (929 м), Градина (849 м), Рајачки вис (818 м) и Стењик (789 м)“7. 

Овчар - растављен је од Јелице преседлином. По Јовану Цвијићу Овчар је можда гротло 

старог кратера, који је однесен као и еруптивне стене које су се из њега изливале. Од денудације 

би био сачуван само дубоки део кратерског канала  испуњен еруптивном масом. 

Према Западној Морави стране су му доста стрме  градећи са наспрамним Кабларом 

Овчарско-Кабларску клисуру. На самом врху је изграђен преко 100 метара висок ТВ релеј и 

подигнута је зграда са уређајима и сталном посадом за потребе радио телевизије Србије. 

Каблар - изграђен је од дијабаза, рожњаца, кречњака и серпентина. Са висином од 885 

метара наставља се северно од Овчара према планинама Маљену и Сувобору. 

Планински предео северозападно од Каблара, представља подгорину Маљена и Сувобора 

на територији општине Чачак, чија надморска висина углавном прелази преко 800 м. Терен је 

испресецан речним долинама Каменице и Чемернице. Изграђен је углавном од вододржљивих 

стена, серпентина и прекривен је вегетацијом. 

Овчарско-Кабларска клисура представља јединствену морфолошку целину. Усечена је 

између планинских масива Овчара и Каблара у тријаским кречњацима. Дугачка је око 20 км и 

одликује се са стрмим стенама и укљештеним меандрима. Дно корита Западне Мораве лежи на 

270 м надморске висине. То значи да је највиши врх Каблара налази на 610 м над реком, а 

највиши врх Овчара на 710 м. Ово је највећа дубина клисуре. 

 

                                                 
7 Ћирић Б. (1953-1954), Тектоника планине Јелице, положај њен у унутрашњим динаридима и значај тог положаја, 

део докторске дисертације, Зборник радова Геолошког и рударског факултета, Београд 

Слика 2: Овчарско-Кабларско клисура 

Извор: www..opusteno.rs  
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Од крашких облика рељефа заступљене су пећине, неке од њих су: 

„Турчиновац пећина се налази у вертикалној литици Каблара на висини око 600 м, 

односно око 300 м изнад корита Западне Мораве. Дужина испитаних канала износи око 60 м. 

Пећина је проста и једноставна врелска од отвора ширине 20 м и висине 25 м, једноставан канал 

се незнатно проширује, пратећи пукотину правца југоисток-северозапад. Пећинског накита нема. 

Хидролошка активност Турчиновца престала је у време када је Западна Морава почела да 

спушта своју долину и корито испод висине 300 м, и да усеца укљештене меандре на излазу из 

Овчарско-кабларске клисуре. 

Врелска пећина усечена је дуж западне подгорине Овчара у долини Бањске реке, десне 

притоке Западне Мораве. Улаз у пећину лежи на висини од 370 м око три метара изнад корита 

реке. Дужина испитаних канала пећине износи 56 метара. Врелска пећина је типична речна, 

проста пећина. Температура воде у пећини мерена у подне у августу 1964. износила је 12.5 

степени а температура ваздуха 13 степени. 

Пећина Кађеница - године 1814. у Пожешкој нахији је избила побуна против турског 

терора, названа Хаџи Проданова буна по њеном вођи Хаџи Продану Глигоријевићу. Плашивши 

се за своју безбедност, око 100 становника околних села, углавном жена и деце, сакрило се у 

пећину, међутим Турци су их пронашли и на улазу нагомилали шибље и сламу и запалили ватру, 

а народ се погушио. Пећина је након овог догађаја названа Кађеница, будући да се народ угушио 

димом (кадом). 

Више од 120 година звериње је развлачило кости несрећних људи. Тек на залагање 

владике жичког Николаја Велимировића остаци страдалника прикупљени су и положени у два 

камена саркофага који су смештени у олтарској апсиди пећинске цркве, испод распећа, да вечно 

Слика 3: Пећина Кађеница 

Извор: www.turizzam.com/sr/crna-gora/attraction/view/pecina-

kadjenica/25 kadjenica/25 
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сведоче о овом болном догађају.  Непосредно пред почетак Другог светског рата, очишћен је пут 

који води до улаза Кађенице, а испред њега је постављен крст виши од 50 метара који се види из 

даљине. Изнад улаза су још увек видљиве стене загарављене ватром и илуструју злочин који не 

сме да се заборави.“8 

 

 

2.3 Климатске карактеристике 

 

 

У погледу климе територија општине Чачак се може поделити у две целине: 

- умерено - континенталну  која обухвата просторе са надморском висином до 700 метара; 

- субпланиску која је заступљена изнад 700 метара надморске висине. 

„Температура ваздуха - Средња годишња температура ваздуха је 10,47°С. Најхладнији је 

месец јануар са 1,2°С. Најтоплији је месец јул са 21°С. Годишња амплитуда је 22,2°С. Поред тога 

осећа се маритимни утицај са тенденцијом померања максимума за август, па је јесен топлија од 

пролећа у просеку за 0,9°С. 

Средње екстремне температуре ваздуха указују да је средњи максимум највиши у августу 

                                                 
8 Петровић Ј.  (1976), Јаме и пећине СР Србије, Војно-издавачки завод, Београд 

Графикон 1: Графички приказ облачности 
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(28,0°С) а најнижи у јулу (14,0°С) док је апсолутно најнижи у јануару (5,4°С). Значи негативне 

вредности средњег максимума температуре јављају се поред јануара, у децембру и у марту. 

Амплитуде средњих екстрема температуре ваздуха спорије се повећавају идући од зиме ка лету, 

него што се од лета ка зими смањују. Односно, брже успостављање  зимских температурних 

односа у другој половини године указује на континентални карактер климатских услова Чачка и 

његове околине. 

Анализом апсолутних екстрема температуре ваздуха може се закључити да у периоду од 

маја до септембра се крећу од 34,5 °С до 39,3°С са апсолутним максимумом 15.09.1963.године.“9 

„Ветрови - Чачак и околина нису изложени јаким ветровима. Према вредностима 

годишњих честина, правца дувања и тишина, имају највише тишине које су заступљене са 

612‰. Најчешћи су северни са 84‰, северозападни, док најмању учестаност имају југозападни 

ветрови, па североисточни и јужни. Брзина ветра је различита и креће се у просеку за годину од 

2,3 м/сек.“10 

„Влажност ваздуха - у вегетационом периоду испаравање је доста интензивно и износи 

88,4% годишње вредности, док је у летњим месецима, од јуна до августа 53,6% годишњег 

испаравања, што је много више него у зимским месецима. 

Облачност – на подручију општине   Чачак  има просечну вредност 6,0 десетине неба. 

Најведрији месец је август са просечном облачношћу од 4,1 а најоблачнији је децембар са 7,9 

десетина неба. Годишњи ток облачности показује извесно подударање са годишњим током 

                                                 
9 Метеоролошки годишњак 1 (2015), Републички хидрометеоролошки завод, Београд 
10 Поповић И.  (1996) , Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак 

Графикон 2: Графички приказ средњих дневних температура по месецима 
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релативне влажности, а скоро обрнут ток у односу на годишњи ток средњих температура 

ваздуха.“11 

Падавине - падавински режима општине Чачак и околине има обележје средњоевропског 

режима расподеле падавина, који се манифестује неравномерном расподелом падавина по 

месецима, при чему се развијају летње локалне депресије са непогодама и пљусковима. На ово 

утичу депресије које се крећу од Ђеновског залива на исток, при чему се не искључује утицај 

депресија које се крећу на исток преко Јадрана и Егејског мора.  

 

Средња годишња висина падавина износи 692,9 мм. Најкишовитији месец је мај са 88,6 

мм а најсувљи фебруар са 40,2 мм и март са 40,1 мм талога у просеку. Највећу висину падавина 

има лето 193,3 мм или 28,08% средње годишње висине падавина, а најмању зима, 143,7 мм или 

20,7%. Пролеће има 190,0 мм или 27,5%, а јесен 165,3 мм или 23,8% средње годишње висине 

падавина. 

Падавине у облику снега на овом подручију просечно се годишње јављају 27,3 дана или 

22,2 % укупног броја падавинских дана. Снежне падавине су ограничене просечно на период од 

30. новембра до 2. априла а највеће су у јануару. Међутим, нису ретке појаве да се снежни 

покривач јавља и доста касније. 

Висина снежног покривача варира и може достићи висину и до 70 цм. 

„Магле се просечно годишње јављају 25,1 дан или 6,9% од године, и то у свим месецима, 

при чему је највећа честина у октобру, са 4,6 дана. Непогоде (грмљавине) се јављају на овом 

подручју просечно 23 дана у години, са максимумом у јуну, док  у пролеће ових дана са 

непогодама има више него у јесен. 

Град се јавља 1.2 дана у просеку годишње. Међутим, било је година када је број дана са 

градом достизао и четири дана. Распон јављања града је од марта до новембра. Падавине наносе 

огромне штете привреди, а посебно пољопривреди, због чега је на сеоском подручју 

организована противградна служба.“12 

Општина Чачак одликује се повољним климатским каратеристикама. Умерено-

контитнетална клима доприноси погодности пољопривреди у смислу вегетационог периода 

биљака а субпланинска која је зступљена на 700 м, има знатно ниже температуре током лета па 

мами туристе који траже спас од летњих жега. 

 

 

 

                                                 
11 Ћирковић Љ.  (1977), Климатске особине Западне Србије, Београд  
12 Ђукановић  Д. (1963),  Клима Чачка и околине, Издање аутора, Београд  
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2.4 Хидрографске карактеристике 

 

 

„Управљање системима водних ресурса постоји колико и људска цивилизација и доста је 

условљено развојем друштва. Крајњи циљ управљања водним ресурсима је обезбеђење воде у 

довољној количини и одговарајућег квалитета за све кориснике. Овај циљ у себи садржи заштиту 

водних ресурса и заштиту од катастрофа повезаних са водама као што су поплаве и суше. 

Свет се мења. Пораст становништва условљава пораст потребе за водом и виши ниво 

заштите од штетног дејства вода. Глобална миграција из руралних у урбане средине се наставља. 

Промена климе утиче на просторне и временске обрасце падавина. Мења се учесталост и 

величина како падавина тако и суша.“13 

Општина Чачак спада у општине могу да се похвале богаством воде. Саму општину 

окружују бројне реке међу већима је и Западна Морава као и бројна језера међу којима је највеће 

Међувршје. 

 Површина општине Чачак припада сливу Западне Мораве, односно Велике Мораве. 

Извориште притока Западне Мораве налазе се у планинском пределу које оивичавају чачанску 

котлину, па се њихова ушћа спајају на територији општине Чачак. Петничка река и Премећска, 

преко Лазачке реке, припадају сливу Западне Мораве, али им је ушће ван територије општине 

Чачак. 

Западна Морава на територији општине Чачак прима следеће притоке: Дичина, 

Каменица, Чемерница. 

                                                 
13 Воде Србије, У време прилагођавања на климатске промене, Београд 

Слика 4: Река Каменица 

Извор: www.panoramio.com 
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„Западна Морава - настаје спајањем Моравице и Ђетиње, које се састају код села 

Лепосавића на 302 м надморске висине. Одатле па до става са Јужном Моравом дуга је 210 км. 

Западна Морава протиче наизменично кроз котлине и клисуре. Између пожешке и чачанске 

котлине је лепа Овчарско-Кабларска клисура. У излазном делу клисуре су дуги ртови - 

укљештени меандри. 

Ширина и дубина реке зависи од водостања. Низводно од бране код села Парменца 

широка је око 150 м, а дубока 0.5 - 2 м а у вировима достиже и од пет до шест метара. 

Каменица - Настаје од Црне Каменице, која извире на месту звано Баре и Беле Каменица, 

који извире код Дивчибара. Површина слива је 216 км2, а територији општине Чачак припадa око 

¼ површине. 

Дичина - је највећа притока Чемернице. Настаје од Мале Дичине, која долази са падина 

Рајца и Велике Дичине испод Малог Сувобора које се састају у Г. Бањанима. Територијом Чачка 

протиче у дужини од 10 км.“14 

 

 

2.4.1 Акумулације - вештачка језера 

 

 

„Језеро Међувршје је највеће на Западној Морави. Настало је преграђивањем ове реке на 

излазу из Овчарско–Кабларске клисуре. Бетонска брана је висока 30 м, а дугачка 190 м. 

Надморска висина језера је 273 м, а запремина воде у њему је 18.5 милиона м3. Највећа дубина је 

23 м. За време високог водостаја дужина језера достиже 11 км.“15 

                                                 
14 Дукић Д. (1977),  Воде СР Србије, Посебна издања СГД, бр. 44, Београд 
15 Станковић С. (1989), Језера Југославије, Стручна књига, Београд 

Слика 5: Језеро Међувршје 

Извор: www.wikimedia.rs 
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Језеро Парменац - је треће изграђено на Западној Морави код истоименог села. Намена 

му је да акумулира воду за наводнавање. Запремина акумалације се смањује због великог 

насипања наносом. Своју праву функцију нема, јер систем за наводнавање не функционише. 

Овчарско-Кабларско језеро је настало подизањем бетонске бране узводно од железничког 

моста, бивше, узане пруге Чачак-Ужице, код Благовештањског тунела. Дужина бране је 45 м а 

висина је 12 м. Дужина језера је око седам км, а ширина 40-100 метара. Спада у мања вештачка 

језера, јер му је пројектована запремина 3.07 милиона метара кубних. Вода овог језера са 

тунелом одводи до хидроцентрале “Овчар Бања”. После проласка кроз турбине вода се 

бетонским каналом, код Овчар бање, враћа у корито Западне Мораве, где већ почиње језеро 

Међувршје.16 

На подручју Овчарско – кабларске клисуре термо – минерални извори, реке и језера имају 

велики значај као хидрографски објекти. У ерозивном проширењу, лековити минерални извори 

Овчар Бање потичу из дубинских тектонских разлома. Минерална вода Овчар Бање има 

температуру од 35-38ºЦ, по саставу је јодна и слабо сумпоровита. Има велик спектар деловања и 

препоручује се за лечење реуматизма, спортских повреда, кожних болести, повреда мишићног 

ткива и др. Треба напоменти да се Овчар Бања налази на 18 км западно од Чачка, у ‘’срцу’’ 

Овчарско – Кабларске клисуре, у оази зеленила, мира и тишине. На овом поодручју налази се и 

Бања Горња Трепча тј. Атомска бања, надалеко позната по лековитој термоминералној води 

вулканског порекла, која успешно лечи многе реуматске, неуролошке, психијатријске болести, а 

подстиче и регенерацију нервних ткива. 

 

 

2.5 Биљни и животињски свет 

 

 

Према подацима Јавног предузећа “Србија шуме”, општина Чачак поседује 15.761 ха 

шумских површина, што износи нешто мање од једног ара по становнику. То је мање него у свим 

општинама Моравичког округа као и значајно испод просека суседних региона. Разлози за то су 

велика аграрна површина општине и неодговарајућа просторна реонизација међу суседним 

општинама. 

Биљни свет општине Чачак условљен  је климом и геолошком пологом, која одговара  

развоју различитих типова шума,пашњака и ливада. 

Биљни свет представљен самониклом шумском и травном вегетацијом, као и 

агрокултурним биљкама. Брдско-планински предео је обрастао, углавном листопадном шумом. 

Преовлађује храст, граб, буква, брест, јасен, јасика, клен, липа, врба, багрем, врба, топола. 

                                                 
16 Мандић С. (1973), Привредне могућности и потребе региона Чачак, Чачак  



Стање и перспективе заштите животне средине на примеру околине територије општине Чачак 

21 

 

Поред река у мочварним пределима успева барска вегетација. 

Листопадне шуме Овчара и Каблара спадају у субмедитеранско - балкаске реликтне 

шуме. Четинари су заступљени на мањим површинама планине Јелице, Овчара и Вујана. 

Пошумљавање се врши на оголелим пределима Вујана, Овчара, Каблара и Љељена. 

 Шуме се користе за потребе домаћинстава и индустрије, али служе и као станишта 

многобројном животињском свету. Регулишу равномерно отицање воде, при чему спречавају 

ерозију земљишта. Заклањају усеве од ветрова, имају нижу температуру од околног земљишта, 

влажнији и свежији ваздух, па се користе за одмор и рекреацију. 

Досадашња сазнања указују на присутво око 600 биљних врста васкуларне флоре. Врсте 

из породице орхидеја и затим цикламе и висибабе налазе се на Анексима С1ТЕ5 листа 

(Међународна конвенција о трговини угроженим биљним и животињским врстама), а врсте као 

што су барски раставић, сива суручица, ловоролисни јеремичак, златна папрат и златан, 

заштићене су као природне реткости Уредбом о заштити природних реткости, на подручју 

Србије. Сива суручица је и на листи „Црвене књиге флоре Србије”. Наредбом о контроли 

промета и коришћења биљних врста обухваћено је 33 врсте са подручја Овчарско-кабларске 

клисуре. Акватичне екосистеме овог подручја, иако у великој мери под антропогеним утицајем, 

одликује карактеристична флора (трска, шевар, водена сочивица, јегуљина трава, ресина и др.). 

Овде се нашла и ретка врста субевропског обележја, власаста ресина – наводи се у Студији 

заштите Овчарско-кабларске клисуре коју је 1998. године објавио Завод за заштиту природе 

Србије. 

Бројне су агрикултурне биљке које је човек култивисао за своје потребе. Узгајају се на 

обрадивим површинама. Најчешће ратарске биљке су: пшеница, кукуруз, овас, јечам, раж и 

друге. Од повртарских биљака гаје се: лук, пасуљ, паприка, купус, спанаћ, мрква, лубеница, 

диња… 

Животињски свет чини бројна дивљач и друге животињске врсте, птице, рибе и домаће 

животиње. Зец и фазан су најзначајнији представници ситне дивљачи. На овом простору живе и 

длакаве грабљивице: лисица, јазавац, ласица, твор, веверица. Пернатих грабљивица има више 

врста, као што су: кобац, кукумавка, буљина, чавка, сврака  и врана. 

У ове крајеве свраћају и птице мочварице, лабудови и ждралови у време сеобе, док су 

патке и пловке стални житељи мочварних пределе око Западне Мораве. Представљају 

најважније ловне врсте.  

У рекама и акумулацијама живе бројне врсте животиња, од којих су најзначајније рибе: 

клен, мрена, штука, деверика, скобаљ, кркуша, липањ. 

Од домаћих животиња гаје се на сеоском подручју говече, овца, свиња, коњ, живина, пас, 

мачка и неке друге.17 

                                                 
17 Крстић Б. (1982),  Човјек и простор, Свијетлост, Сарајево 
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3. Друштвено – географске карактеристике 

 

 

3.1 Историјат општине Чачак 

 

 

Прича о прошлости општине Чачак почиње пре него што је први пут забележено његово 

име у XV веку. Најстарије становике привукли су заталасани брежуљци и речне долине још 

током неолита (5500 до 3200 година пре нове ере). Тек у бронзано и гвоздено доба биће уочено 

њихово присуство  на прилазима града (Пријевор, Мрчајевци, Атеница). 

Од етичких популација, које су обележиле праисторијски период овог дела Србије, 

трибалска некропола на локалитету Умке у Атеници сведочи о успону племенске  аристократије 

у V и VI веку пре нове ере и изразито богатој материјалној култури, чије су аутохтоне творевине 

складно допуњене импортованим материјалом са Апенинског полуострва, Грчке, Црноморске 

обале и из руских степа. После пораза у рату са Александром Македонским 335. године пре нове 

ере њихова племенска организација слаби и они нестају. 

Чачански крај је под римском влашћу у другом веку био на источној граници провинције 

Далмације. На месту града постојало је сеоско насеље vicus, са станицом за наплату пореза. У 

њему је једно време боравила Друга далматинска кохорта. Живот на бројним пољопривредним 

имањима  у моравској долини гаси се у петом веку за време сеобе народа. Административна 

управа византијског царства поново га организује градећи систем утврђења у планинском 

подручију око Чачка, од којих је најпознатија Градина на Јелици. 

У десетом веку Чачански крај улази у састав „Крштене Србије“ . У српској 

средњовековној држави био је у саставу удеоне кнежевине кнеза Страцимира, брата Стевана 

Немање. Он је између 1172. и 1190. године у Моравском  Градцу на реци Морави подигао 

манастир посвећен Пресветој Богородици. Сродство ктитора са родоначелником српског 

владарског дома обезбедило му је статус краљевског манастира. Жичком повељом краљ Стефан 

Првовенчани изузео га је испод архијерејске власти заједно са Студеницом, Ђурђевим 

Ступовима и Хиландаром. За време реорганизације српске цркве између 1319. и 1321. изгубила 

је статус краљевског манастира и постала седиште Градачке епископије. 

Успостављање новог црквено-административног центра изменило је живот манастирског 

властелинства и створило услове за настанак Овчарско-Кабларских и групе манастира у 

подножју планине Јелице. У другој половине XIV века Богородичина црква је доживела темељну 

обнову и била најпрезентативније здање тога доба. Уочи турског освајања ових области помиње 

се 1454. као седиште митрополита Никифора. 
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Непосредно поред епископије, на караванском путу за Рудник, развило се градско насеље 

Чачак, које Дубровчани први пут помињу 18. децембра 1408. године. Варош је тешко страдала за 

време турског освајања Србије. У првом турском попису из 1476. године описана је као село са 

10 кућа. Пошто је црква запустела пописано је само имање манастира. Почетком XI века у њему 

је постојао пазар и одржавао се вашар. 

Око 1535. године је седиште кадилука. Од остатка цркве Хајрудин-емин подигао је џамију 

пре 1560. У следећој деценији Смедеревски санџак Турали-бег завршио је грађевинске радове на 

објекту, саградио минаре и подигао мектеб у његовој непосредној близини. Своје поседе 

увакуфио је 1572. и део прихода наменио издржавању задужбине у касаби у Чачку. Некадашњи 

манастирски комплекс, пре свега његове обимне зидове („Стари Градац”). Турци нису 

проценили као фортификадијски значајан објекат кроз цео XVI век оставили су га без војне 

посаде. Турски путописац Евлија Челебија описао га је 1663. године: „У стара времена било је 

насељено село, па се током времена због добре климе 

становиштво намножило, тако да је место постало 

насеље дивно као рајски врт… на једном пространом и 

широком терену на обали реке Мораве… Оно има у 

свему шест махала са 6000 ћерамидом и даском 

покривених кућа приземних и на спрат. Ту има седам 

џамија и три медресе... Ту се налазе три текије, четири 

основне школе, два хана, један хама и двадесет 

дућана.“ 

Урбанистички лик Чачка, формиран је у току 

прва два века турске власти, нестао је за време Великог Бечког рата (1683-1699). Оријентална 

варош је најпре страдала од устаника 1688. и више никада није била обновљена. Црква је 

обновљена 1723. године. Саграђен је добро утврђен шанац, поред кога је обновљено насеље са 

17 кућа. Крајем фебруара 1738. турци су га заузели и спалили а шанац разорили. Становништво 

се склањало преко Саве и Дунава у Аустрију а на њихово место су стизали досељеници из Старе 

Србије, Херцеговине и Црне Горе.                                       

Први српски устанак захватио је већ 1804. године чачански крај. Устаници су под 

командом Лазара Мутапа и Милића Дринчића ушли у варош петог априла. Према предању 

шанац и џамију тукли су топовима. У пролеће 1807. године из Чачка је Милан Обреновић 

управљао целом Југозападном Србијом. У шанцу око цркве налазила се стална посада са два 

топа. Почетком 1809. први пут се помиње варошка школа. Пропаст Првог српског устанка 

зауставио је полет са којим се Чачак почео развијати. Нова страдања донела је неуспела Хаџи 

Проданова буна у Трнави 1814. Турци су је свирепо угушили па је у Беч јављено „да на Врачару 

од Ташмајдана до Стамбол капије с обе стране стоји парада од људи на коље набијених“ 

Почетком 1815. чачански крај је постао средиште припрема и поприште највеће битке у 

Другом српском устанку. Велика битка на Чачку трајла је од 25. априла до 13. јуна 1815. Решена 

Извор: www.opusteno.rs 
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је у неколико узастопних бојева на простору између брда Љубића и варошког шанца. У бици су 

изгинули војводе Лазар Мутап и Танаско Рајић и турски заповедник Имшир-паша. 

Чачак се после Другог српског устанка развијао као нахијско седиште. У српском делу 

града  1820. саграђена је црква св. Ђорђа, задужбина господара Јована Обреновића. Варош је 

имала магистрат и основну школу. У њој је живео већи број занатлија и трговаца. Почетком 

тридесетих година XIX века имао је само 900 становника и био је једна од најмањих вароши у 

Србији. Од 1831. био је седиште ужичког епископа. Када су 1832. спојене Рудничка и Пожешка 

нахија под управом господара Јована Обреновића постао је административни центар југозападне 

Србије. После обнова цркве 1834. у њеној близини своје конаке саградили су највиши 

представници државне и црквене управе. У граду је 1837. почела са радом гимназија. 

Урбанистички развој и економски успон овог градског центра зауставио је долазак 

уставобранитеља на власт и пресељење државих и просветних институција у суседне градове. 

У време Српско-Турских ратова 1876-1878. у Чачку је било седиште Западноморавске 

дивизије. Варош је имала 2290 становника. Чачанска бригада I и II класе учествовале су у 

борбама на Јавору 1876, заузимању Прокупља, Куршумлије и на Самоковским положајима 1877-

1878. године. 

Чачак је физиономију града добио у последњој четвртини XIX века. Просецање нових 

улица и убрзана изградња доведени су у склад доношењем првог урбанистичког плана 1893. 

године. Аграрно подручје и даље је давало основно обележје привредним активностима, пре 

свега извозној трговини. 

Почетком XX века био је седиште Десетог пешадијског пука, формираног после Другог 

српско-турског рата. У ратовима 1912-1918. војници и официри су се храбро борили у 

Брегалничкој бици борбама на Власини (1913), Церској и Колубарској бици (1914), херојској 

одбрани Београда (1915) и пробоју Солунског фронта (1918). 

Слика 7: Стари Чачак 
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Трогодишња окупација града пресекла је све привредне и друштвене токове у граду, а 

становништву донела велике патње и страдања. Завршила се повратком 25. октобра 1918. 

У Краљевини Југославији задржао је своје место аграрног подручја. Тек 1930. отпочео је 

са радом Војнотехнички завод и фабрика хартије. Општи напредак донео је претварање 

гимназије у осморазредну и завршетак нове школске зграде 1927. У исто време завршена је 

велика обнова чачанске цркве. У очи другог светског рата град је имао око 13.000 становика. 

У априлу 1941.  био је  кратко седиште пете армије. Авиони са аеродрома у Прељини 

храбро су учествовали у одбрани источне границе од Немачких оклопних дивизија. Након 

краткотрајног рата немачка 60. моторизована бригада ушла је без борбе у Чачак 17. априла. 

После капитулације југословенске војске на Равној гори се почетком маја 1941. окупила група 

официра и припремала оружане акције против окупатора. Припрема за устанак после напада 

Немачке на СССР водила је и Комунистичка партија Југославије. 

Формиране су и прве јединице, од којих најважнији Партизански одред „Др Драгиша 

Мишовић“ и Јелички четнички одред, Након краткотрајне сарадње приликом ослобађања Чачка 

1. октобра 1941. долази до размомилажења после неуспеле опсаде Краљева.  У атмосфери 

међусобних сукоба уследио је слом устанка. Делови немачке 113. дивизије ушли су у град 28. 

Новембра 1941. год. и успоставили окупациону управу. Грађански рат продужио се несмањеном 

жестином. Немци су поред репресије над цивилним становништвом и прогона  вршили пљачку 

индустријских постројења, искориштавали рудно благо, експлоатисали шуме и остале 

привредне ресурсе. 

После трогодишње окупације град су ослободиле 4. децембра 1944. године јединице 

Друге пролетерске дивизије и 17. источно-босанке дивизје уз помоћ јединица Црвене армије.18 

 

После Другог светског рата дошло је до револуционарног преображаја друштва.  

 

Монопол комунистичке партије у свим видовима живота трајао је више деценија, све до 

првих вишестраначких избора у Србији 1990. године, односно до 2000. године када је дошло до 

коначног смењивања носиоца старог режима наслеђеног из временена комунизма. 

Развој Чачка од ослобођења земље 1945. године био је успорен услед последица 

окупације и рата. Обновљена су многа и подигнута нова предузећа, културне установе, спортска 

друшта. Град којег данас познајемо у овом периоду добио је и своју архитектонску физиономију. 

Број становника Чачка непрекидно је растао. 

Од око 69.965 из 1948. године, када је достигнут број житеља града пре почетак Другог 

светског рата,већ је 1961. године било 85.439 становника. У целој општини је 1991. било укупно 

116.808 становника. 

                                                 
18 Милићевић М. Ф. (2014), Балкански ратови (1912-1913), Завод за учбенике, Београд 
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3.2 Становништво општине Чачак 

 

 

„Трагови људског живота на овим просторима могу се пратити од праисторије на основу 

података материјалне културе у Атеници, Јездини, Риђагама, Трбушанима и Градини. Из римског 

периода имамо знатно више трагова о животу на овој територији. Као локалитети из овог 

периода позната су римска насеља у Паковраћу, Јездини, Атеници и Чачку што недвосимслено 

указује да је ова територија имала веома значајну улогу због повољног саобраћајно-географског 

положаја и значајних саобраћајница које су овуда пролазиле. 

Стварање српске државе у другој половини XII века насеље Градац је средиште жупе 

којом управља Немањин брат Страцимир. Према истраживања Андрије Веселиновића, у раном 

средњем веку у преднемањићкој Србији постојало је насеље под именом Градац, које бележе 

извори још од почетка XI века.“19 

„У периоду турске управе, прве пописе насеља имамо у XV веку, у Турским катастарским 

пописима Западне Србије, када су ова насеља припадала Смедеревском санџаку. Ови пописи 

указују на број становника, пореске обавезе на основу имовине и друге показатеље. На основу 

катастарских пописа у XV и XVI веку, где је евидентирано преко 2/3  насеља, може се закључити 

да су ови крајеви били насељени.“20  

Данашње становништво општине Чачак је углавном досељено каснијим миграцијама, 

које су биле итензивне током осамнестог и деветнестог века. То је део становништва који је 

досељен из црногорских Брда, Херцеговине, новопазарског краја и од Сјенице. Поред 

црногорских и херцеговачких досељеника врши се масовно исељавање српског становништва са  

Пештери, Старог Влаха и од Новог Пазара. Интензивније досељавање започиње од  Првог 

устанка, а посебно од Карађорђевог похода преко Јавора за Сјеницу и Пештер 1809. године. 

Преко Јавора је водио најкраћи пут од традиционалних емиграционих подручја Драгачева  у 

чачански крај и друге делове Шумадије. 

Општина Чачак има 58 насеља у којима живи око 111 797 становника. Очекивано трајање 

живота је 76 а просечна старост 44 године. Просечан број чланова домаћинства према попису из 

2011.год. износи 2,92. 

У периоду од првог до последњег пописа становништва (1921 - 2011), укупна популација 

Чачка се повећала 2,3 пута. Демографски пораст урбаног становништва резултат је природног и 

механичког прираштаја, а нарочито механичког прилива. Примећујемо да је он прилично 

равномеран све до 1981. када се наставља слабијим интензитетом све до 2001. године.  Од тада 

број становника опада што је резултат смањеног природног прираштаја (према подацима из 

2015. износио је -6) као последица значајног одсељавања млађих од 30 година. 

                                                 
19 Веселиновић А. (1971),  Документи о првом помену Чачка у средњем веку, Зборник радова народног музеја, Чачак 
20 Алчић А. (1984), Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије, 15. и 16. век, ИАЧ, Чачак  
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Табела 1: Кретање броја становика у периоду од 1921-2016 године 

 

 „Имиграциона кретања у општини Чачак могу се пратити по времену трајања. 

Усељавање је вршено стално, а интензитет је зависио од потребе за радном снагом за привреду 

општине. 

Од 1991. године на територији општине Чачак, због познатих душтвено политичких 

промена, повећава се број усељених лица, било да се задржавају привремено или трајно. 

Територијално, имигранти су са ширег подручја Србије, Црне Горе и бивших република 

Хрватске и Босне и Херцеговине, ређе из Македоније. Због повољног саобраћајно-географског 

Година Број становника 

1921 49503 

1931 57621 

1948 69965 

1953 75416 

1961 85439 

1971 97924 

1981 110801 

1991 116808 

2001 119144 

2011 115351 

2016 111797 
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Графикон 3: Број становника од 1921 до 2016 
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положаја општине Чачак, развијености привредних и ванпривредних функција, а посебно због 

експанзије приватног предузетништва. Чачак и околина биће и даље привлачни за усељавање.“21 

Табела 2: Етничка структура становништва општине Чачак према попису из 2011. год. 

Срби 110886 Роми 530 

Албанци 10 Румуни 9 

Бошњаци 15 Руси 34 

Бугари 18 Русини 2 

Буњевци 2 Словаци 2 

Власи 2 Словенци 18 

Горанци 17 Украјинци 9 

Југословени 117 Хрвати 105 

Мађари 23 Црногорци 328 

Македонци 112 Остали 56 

Немци 10 Не желе да се изјасне 1125 

Регионална припадност 24 Непознато 1857 

 

Етничка структура у општини Чачак је шаролика, са мноштвом етничких група. Већинско 

становништво је српске националности, а затим по бројности следе Роми, Црногорци, 

Југословени, Македонци, Хрвати... У колони „Остали“, дати збирни подаци за етничке групе које 

имају мање од две хиљаде припадника на територији целе земље, као и за лица која су се двојако 

изјаснила. Број лица која су се изјаснила као Шумадинци, Војвођани, Врањанци, Ужичани и 

слично (према својој регионалној – локалној припадности) приказан је у колони „Регионална 

припадност“. У колони „Непознато“ исказан је укупан број лица за која није уписан одговор на 

питање о националној припадности, или је уписан нечитак одговор, или је уписан одговор који 

не представља изјашњавање о националној припадности (Ванземаљац, Црвена Звезда, 

Земљанин, Космополит  итд.). 

 

Што се тиче вероисповести становништва према попису из 2011.год. велика већина се 

изјаснила као припадници православне вере, а број припадника дригих вероисповести је 

занемарљив.  

 

 

                                                 
21 Поповић И. (1996) Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак  
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Табела 3: Вероисповест становништва  општине Чачак према попису из 2011. год. 

Свега хришћанска 111187 Источњачке вероисповести 5 

Православна 110281 Остале вероисповести 11 

Католичка 168 Агностици 29 

Протестантска 21 Атеисти 577 

Остале хришћанске 11 Нису се изјаснили 1387 

Исламске 73 Непознато 2068 

У колони „остале хришћанске“ дати су збирни подаци за модалитете Јеховини сведоци, 

Оријентални хришћани, Други хришћани и др. Разлику између укупног броја лица хришћанске 

вероисповести (колона „свега“) и збира колона „православна“, „католичка“, „протестантска“ и 

„остале хришћанске“, чине лица која су се на питање о вероисповести изјаснила само 

као хришћани. У колони „Источњачке вероисповести“ приказани су збирно подаци за 

модалитете Будизам, Хиндуизам и др. Број лица која су искористила своје Уставом загарантовано 

право и могућност да се не изјасне  приказан је у колони „Нису се изјаснили“. Колона 

„Непознато“ садржи укупан број нечитких одговора, затим одговора који не представљају 

изјашњавање о вероисповести (пацифиста, мистик, рокер, хедониста, комуниста, џедај  и сл.), 

као и укупан број неуписаних одговора. 

Табела 4: Становништво према старосним групама и полу, 2015 

 

У погледу полне структуре, према попису из 2011. године, број жена је нешто већи него 

број мушкараца (57 888 жена и 54 670 мушкараца). 

 Ж М 

Деца старости до 6 година 

(предшколски узраст) 

3326  3747 

Деца старости 7─14 година (узраст 

основне школе) 

4302  4605 

Становништво старости 15─18 

година (узраст средње школе) 

2112  2257 

Деца (0─17 година) 9185  9986 

Млади (15─29 година) 9135  9594 

Радни контингент становништва 

(15─64 година) 

37912  36904 

Укупан број становника 57888  54670 

65+
19%

0-17
17%18-64

64%

Становништво према 
старосним групама

Извор: Витална статистика, РЗС 
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Старосни састав становништва је занимљив демографски показатељ досадашњег развоја 

општине, али и показатељ његове перспективе. У старосној структури становништва града број 

омладине (0 до 19 година) и млађе средовечне генерације (од 20 до 39 године) је мањи у односу 

на старије средовечно (од 40 до 59 година) и старије генерације (60 и више година). Однос ове 

две групе становниства у процентима износи 45 према 55. Најбројније становништво је између 

50 и 60 година старости. Удео радно способног становништва (15 до 64 година) износи 67 % 

мушког становништва и 67 % женског становништва.  

Што се образовне структуре тиче, неписмено становништво углавном чине најстарије 

групе становништва, и то у веома малом броју. Велики проблем овог краја као и целе земље је 

недостатак високо квалификованих кадрова и све већи одлив младих, без обзира на 

квалификације. 

 

 

3.3 Насеља 

 

„Развој насеља на територији општине Чачак условљен је интензитетом насељености од 

праисторије, када се и помињу насеља у којима су нађени трагови материјалне културе. Налази 

материјалне културе  у центру данашњег Чачка упућују на претпоставку да је ту, у непосредној 

близини било поред насеља и утврђење које је штитило раскрснице важних друмских 

саобраћајница.“22 

„У периоду српске средњовековне државе насеље се помиње у 13. веку као Градац у 

Типку студеничком, који је писан између 1207. и 1215. године. Писао га је Сава Немањић. Ту се 

помиње игуман „Свете Богородице Градачке“ као други по рангу иза игумана Немањиног 

манастира. Други помен имамо у Жичком законику Стефана Првовенчаног негде око 1220. 

године, где се проглашавају „краљевским“ четири манастира, а међу њима и „Света Богородица 

Градачка“23 

Најстарији помен Чачка, мада се и даље задржава име Градац, налази се у једном судском 

спису из дубровачког архива, по коме су предати судски позиви, 18. децембра 1408. године, 

двојици дубровачких грађана.“24 

„У периоду турске владавине Чачак се први пут помиње 1476. године као „село Чачак“, са 

земљиштем манастира калуђера припада Островици. Тада је имао девет домова. Касније попис 

1516. године бележи: село Чачак припада Магличу. Његова раја је разбацана. У њему станују 

власи и одржава се пазар. Пописана су три дома. Године 1523. село Чачак и даље припада 

Магличу; у њему су се одржавали пазар и панађур. 

                                                 
22 Поповић И. (1996), Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак  
23 Поповић Д. (1939), Споменица Чачанске гимназије 1837-1937, Чачак 
24 Веселиновић А.  (1991),  Документи о првом помену Чачка у средњем веку, Чачак 
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Пописом из 1528. године село Чачак припадало је Пожеги. У њему је и даље одржаван 

пазар. Пописано је 22 домова, табија - одраслих мушкараца, који су живели у домаћинству, 13 

муслимана, 9 удовица. 1572. године Чачак има 82 дома у којима је живело муслиманско 

становништво у већини а у само седам домова хришћани.“25 

Насеља која припадају општини Чачак су: Атеница (урбани део насеља припојен 1990. 

године насељу Чачак), Балуга (Љубићска) (до 1979. године Балуга), Балуга (Трнавска) (до 1965. 

године Балуга; 1965-1979. године Балуга Заблаће), Бањица, Бељина (1990-1996. године 

припојена Чачку), Бечак, Брезовица, Бресница, Вапа, Видова, Виљуша, Вранићи, Врнчани, 

Вујетинци, Горичани, Горња Горевница, Горња Трепча, Доња Горевница, Доња Трепча, Жаочани 

(до 1979. године Заочани), Заблаће, Јанчићи, Јежевица, Јездина, Катрга, Качулице, Коњевићи 

(насеље припојено 1990. године насељу Чачак, 1996. године сеоски део насеља издвојен из Чачка 

у самостално насеље), Кукићи, Кулиновци (урбани део насеља припојен 1990. године насељу 

Чачак), Липница, Лозница, Љубић (урбани део насеља припојен 1990. године насељу Чачак), 

Међувршје, Милићевци, Миоковци, Мојсиње, Мрчајевци, Мршинци, Овчар Бања, Остра, 

Паковраће, Парменац, Петница, Прељина, Премећа, Придворица, Пријевор, Прислоница, Рајац, 

Ракова, Риђаге, Рошци, Слатина, Соколићи, Станчићи, Трбушани (урбани део насеља припојен 

1990. године насељу Чачак), Трнава. 

 

 

                                                 
25 www.poreklo.rs/forum 
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4. Загађење ваздуха 

 

 

4.1 Састав ваздуха 

 

 

Атмосфера је ваздушни омотач Земље који чине три слоја: тропосфера, стратосфера и 

јоносфера. Најближи Земљи је тропосфера. Ту остаје највећа количина емисије отпадних гасова 

и честица. 

„Основни састојци атмосфере су азот (78,084%), кисеоник (20,946%), аргон (0,934%) и 

водена пара. Угљен-диоксид запремински учествује са 0,0318%, док остали гасови чине 

преосталих 0,00012% запремине атмосфере. Оваква смеша поменутих гасова назива се ваздух. У 

ужем смислу ваздух представља нижи приземни слој атмосфере у ком је могуће несметано 

функционисање основних животних процеса.“26 

Први и најзначајнији елемент ваздуха је кисеоник. Он је потребан за дисање и опстанак 

свих живих бића. Он је гас без боје, мириса, иако га жива биће непрекидно троше, његова 

количина се не мења. Има га раствореног у води, омогућава живот биљкама и животињама које 

настањују водена станишта. На великим висинама ваздух је разређен и количине кисеоника су 

мање, тако да се теже дише на високим планинама, а алпинисти и пилоти морају да носе 

специјалне маске са кисеоником. Значајан је процес фотосинтезе, биљке ослобађају кисеоник а 

троши се угљен диоксид. Што је битно за сва жива бића која код дисања троше кисеоник а 

ослобађају угљен диоксид. Угљен диоксида има знатно мало у ваздуху у односу на кисеоник и 

азот, али није занемарљив. Настаје труљењем организама у земљи, сагоревањем дрвета и жива 

бића га испуштају дисањем у ваздух. Биљкама је потребан због фотосинтезе, упијају га преко 

својих зелених делова и уз помоћу Сунчеве светлости и воде стварају храну. А човек га користи 

за прављење газираних пића и гашење ватре. Веће количине угљен диоксида штетно делују на 

животиње и човека, угушили би се од већих количина. Знаци су несвестица и главобоља. Поред 

кисеоника и угљен диоксида јавља се и азот којег има највише у ваздуху. Исто је гас без боје и 

мириса. Има га четири пута више од кисеоника. У њему не могу да опстану жива бића. 

 

 

                                                 
26 Завод за јавно здравље општине Чачак 
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4.2 Аерозагађење 

 

Поред набројаних састојака, ваздух често садржи честице прашине, чађи, дима и 

отровних гасова које испуштају фабрички димњаци и моторна возила. Њима се ваздух загађује. 

На загађивање ваздуха утичу и природне стихије: ерупције вулкана, велики шумски пожари, 

атомски експерименти и слично. Ваздух на тај начин добија непријатан мирис, мења боју и 

природни састав, јер губи кисеоник. Загађен ваздух штетно делује на жива бића: биљке 

закржљају и суше се а животиње и људи обољевају од разних болести (астма, емфизем плућа и 

др.) Последица све веће и чешће сече шума и смањивања зелених површина свакако су мање 

количине кисеоника, који се више троши, а мање ствара. Штетне материје које се избацују у 

ваздух, таложе се и са водом растворене улазе уземљиште, а затим у биљке. Тако се укључују у 

процес кружења материје у природи. Гасови и микроскопске честице чађи и прашине које 

изазивају промене природног односа и концентрације основних компонената ваздуха, понекад у 

атмосферу доспевају природним путем, нпр. ослобађањем услед вулканских ерупција и 

природних пожара, али много чешће оне настају као последица човекових активности. 

„Загађеним ваздухом сматрамо сваку промену његовог састава која се манифестује 

прекомерном оптерећеношу отпадних материјала у виду дима, паре, гаса микроорганизама, 

органске и неорганске прашине, односно честица различитог степена токсичности. Извори 

загађења ваздуха су ложишта из домаћинстава, котларнице и индустријска ложишта, која могу 

бити врло специфична по својим отпадним материјама. Издувни гасови представљају посебан 

проблем у загађењу града. Велика концентрација издувних гасова је у јутарњим часовима после 

подне када је најгушћи аутомобилски саобраћај. 

Наслеђени урбанохигијенски недостаци изражени кроз повећану густину насељености, 

неповољни односи и недостака заштитиних зона између стамбени, индустријских и 

рекрационих стуктура и објеката, неповољни односи између димензија градсих улица и висина 

зграда и слично.“27 

На трериторији Чачка нема изразито великих извора загађења ваздуха типа великих 

индустријских комплекса, каменолома итд. Основни извори загађења су: интензиван локални и 

транзитни друмски саобраћај и постројења за производњу топлотне енергије. 

„Административна територија Чачка обухвата котлину која се простире на око 200 м 

надморске висине и побрђа и планине које је окружују до 900 м надморске висине. Проблем 

аерозагађења приметан је у висинској зони испод 300 м надморске висине због веома ниског 

интензитета природног струјања ваздуха, па је тај део територије повремнено изложен 

повећаним концентрацијама загађујућих материја. 

Мониторинг врши Завод за јавно здравље из Чачка, као овлашћена установа, на пет 

карактеристичних мерних места. Осим тога у току је постављање стационарне мерне станице у 

                                                 
27 Поповић И. (1996),  Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак 
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кругу Центра за воћарство и виноградарство у Чачку од стране Министарства за просторно 

планирање и заштиту животне средине Републике Србије.“28 

 

Загађење ваздуха може потицати из природних и антропогених извора. Под утицајем 

загађивача, ваздух добија непријатан мирис, мења боју и природни састав, јер губи кисеоник. 

Загађење ваздуха може бити природног и антропогеног порекла. 

„Природни извори загађења ваздуха су: 

 прашина из природних извора - најчешће са великих огољених површина са мало или 

потпуно без вегетације (пешчане олује) 

 метан - емитован током дигестије хране од стране животиња (преживари) 

 радон - гас из природних радиоактивних области 

 дим и угљен-моноксид (CO) - настали током шумских пожара 

 вулканска активност - током које се продукују сумпор и његови оксиди 

 хлор и честице пепела 

 космичка прашина 

 слана испарења из океана 

Антропогени извори загађења ваздуха су: 

 честице прашине, чађи, дима и отровних гасова које испуштају фабрички димњаци и 

моторна возила 

 енергетска постројења, чији се рад заснива на сагоревању фосилних горива 

 контролисано спаљивење, које се користи у пољопривреди и шумарству 

 издувни гасови из моторних и других возила и превозних средстава 

 сагоревање дрвета, пожари и слични акциденти 

 рафинерије нафте, енергетска и сва друга индустријска постројења 

 различите хемикалије које се у виду прашине или горењем шире у околни ваздух 

 компоненте боја, лакова за косу, аеросоли из спрејева и други растварачи 

 депоније смећа са којих се издваја депонијски гас, метан и непријатни мириси 

 војне активности, као што су пробе нуклеарног наоружања, токсичних гасова (бојни 

отрови), ракете и слично 

                                                 
28 Завод за јавно здравље Чачак 
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 расхладни уређаји који садрже високо испарљиве фреоне (иако је Монтреалским 

протоколом употреба фреона смањена, њихов штетан утицај по атмосферу се не може 

занемарити јер су то једињења која имају велику реактивност и дуг живот у 

атмосфери)“29 

 

Изворе загађења можемо сврстати према физичким и просторним карактеристикама у три 

основне категорије: 

 Тачкасти 

 Површински 

 Линијски 

Тачкасти извори загађења су изоловане тачке са великом емисијом загађујућих материја: 

топлане, котларнице, индустријски погони.  

„Површински извори су група малих одређених извора, који су распоређени по зонама. 

То су подручја где је заступљен аутомобилски саобраћај са малом густином и простори са 

ложиштима за загревање стамбених простора. Линијски извори загађења су велики саобраћајни 

коридори који пролазе кроз сама насеља или поред, затим друмски, железнички и авио саобраћај 

велике густине. Емисија подразумева избацивање из објеката загађивача загађујуће материје у 

околину: ваздух, воду, земљиште. Укупна емисија јесте испуштена количина загађујуће материје 

изражене у грамима по количини ослобођене енергије у џулима или у килограмима 

производа.“30 

„Граничне вредности емисије се могу дефинисати као највећи дозвољени ниво количина 

и концентрација штетних и опасних материја на једном месту извора загађења. За сваку 

супстанцију која загађује атмосферски ваздух дефинишу се два норматива: једнократна и средње 

дневна гранична вредност. Једнократна гранична вредност концентрације хемијских супстанција 

у ваздуху насељених места представља концентрацију (mg/m3) која удисањем у току од 30 

минута не сме изазвати штетне реакције у организму. Средња дневна вредност хемијских 

супстанција у ваздуху насељених места представља концентрацију (mg/m3) која не сме 

испољавати непосредно или посредно штетно дејство на човека при неодређеном временском 

периоду удисања. Имисија подразумева појаву гасовитих, течних или чврстих материја у слоју 

непосредно изнад површине тла. Вредност имисије зависи од: брзине, јачине и типа емисије 

околних извора, од распрострањења загађујућих материја у атмосфери, од услова издвајања у 

функцији метеоролошких услова и од врста загађивача.“31 

 

                                                 
29 www.ecotopia.rs/active/sr-latin/home/resources/vazduh.html 
30 Кићовић М. Д., Јакшић Н. П., Кићовић Т. Д. (2012), Основе заштите и унапређења  животне средине, Универзитет  

у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица и Београд 
31 Поповић И. (1996),  Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак 

http://www.ecotopia.rs/active/sr-latin/home/resources/vazduh.html
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4.3 Саобраћај као загађивач ваздуха 

 

 

Саобраћај изазива највећи штетни утицај на атмосферу, угрожава животну средину на 

много начина. Атмосфера се загађује полутантима од којих су најзначајнији они који настају 

сагоревањем фосилних горива. Према подацима овдашње Полицијске управе, тренутно је у 

Чачку регистровано 28.079 аутомобила, а укупан број регистрованих возила, рачунајући и 

камионе, аутобусе и мотоцикле, премашује 40.600. Колико је ово огромна цифра, показује и 

податак да град Чачак има око 72.000 становника, односно око 120.000 са околином. Конкретно, 

свакога часа, на улицама града је по неколико стотина таксиста, од укупно 600 регистрованих, а 

највеће гужве бележе се између 14 и 16 часова, када је на свакој прометнијој раскрсници у граду 

саобраћајац, који регулише проток саобраћаја. 

Развијен је и железнички саобраћај али и он такође штети животној средини јер се још 

увек користе нафтни деривати као погон за покретање локомотива. Ако се буду уважавали 

принципи одрживог развоја приликом саме модернизације железнице избећи ће се негативни 

ефекти, а то ће се постићи укључивањем нових локомотива у железнички саобраћај. 

Саобраћај поред испуштања разних загађујућих полутаната у атмосферу, загађује 

животну средину и буком коју производи. Извори буке у граду су стара возила, недовољно 

дрвореда поред саобраћајница, лош квалитет приградских путева,  изградња бензинских пумпи у 

стамбеним зонама, недовољни број паркинг места, итд. 

 

 

4.4 Индустрија као загађивач ваздуха 

 

 

У нашој земљи због дугогодишње економске кризе и транзиције многа предузећа у Чачку 

али и у целој Србији су престала са радом. Међутим у Чачку и даље раде предузећа која су 

конкурента на тржишту  али и даље користе застарелу технологију која делује штетно по 

животну средину. Нека од њих су „Фабрика резаног алата“, „Слобода“, „ЕМИ“, „Фабрика 

картона“, „Први мај“. 

Неповољна локација индустријске зоне повећава степен угрожавања животне средине у 

самом граду. Такође је и проблем локација индустријске зоне која се налази у близини стамбених 

зона. Приликом изградње ова индустријска зона налазила се на периферији града, а каснијом 
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урбанизацијом и ширењем градског језгра и изградњом стамбених објеката дошло је до тога да 

је ова индустријска зона у непосредној близини стамбених зона. 

 

 

4.5 Праћење квалитета ваздуха 

 

 

Контрола квалитета ваздуха на територији града Чачка  врши се на два мерна места. 

Једно мерно место се налази у центру града „Коста Новаковић“  а друго у саобраћајној зони АД 

„Путеви“. 

Квалитет ваздуха се прати ради процене нивоа загађености ваздуха и утицаја загађености 

ваздуха на здравље људи да би се преузеле потребне мере у циљу заштите здравља људи. 

Контрола квалитета ваздуха остварује се праћењем аерозагађења и извештавањем о резултатима 

мерења. 

Годишњи извештај доставља се у року од 30 дана, по истеку календарске године. А 

месечни извештај мерења се доставља 15 дана после претходног месеца. Узорци ваздуха узимају 

се на местима на висини од 1,5 м до 10 м од нивоа тла која нису изложена директном утицају 

извору загађења. Када је сезона ложења у зимским месецима долази до повећаних концентрација 

загађујућих материја. 

„Државну мрежу чине мерне станице и/или мерна места за мерење: 

1. регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у 

ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза 

2. квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима 

3. квалитета ваздуха у заштићеним природним добрима и заштићеној околини 

непокретних културних добара 

4. квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора загађивања, 

укључујући покретне изворе 

5. алергеног полена“32 

„Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха за период 

узорковања од 24 часа, гранична вредност и толерантна вредност за сумпор-диоксид (ЅО2) су 

исте и износе 125 мг/м3, a за азот-оксид (NO2) те вредности су 85 мг/м3. За исти период 

узорковања максимално дозвољена вредност за чађ је 50 мг по метру кубном.“33 

                                                 
32 Службени Гласник Републике Србије - бр.75/2010 и 63/2013 
33 Закон о зашити ваздуха, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 10/2013 
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Табела 5: Квалитет ваздуха на територији града Чачак за месец Април 2015, 2016, 2017 године 

Мерно место центар града „Коста Новаковић“ 

 Гранична вредност 

(јединица) 

Април 2015 Април 2016 Април 2017 

SO2 125 (micro g/m3) 1,97 1,68 1,54 

Чађ 50 (micro g/m3) 6,76 11,59 5,38 

NO2 85 (micro g/m3) 49,69 40,27 31,41 

 

Табела 6: Квалитет ваздуха на територији града Чачак за месец Април 2015, 2016, 2017 године 

Мерно место центар града „Путеви“ 

 Гранична вредност 

(јединица) 

Април 2015 Април 2016 Април 2017 

SO2 125 (micro g/m3) 1,93 1,88 1,21 

Чађ 50 (micro g/m3) 6,03 13,08 10,52 

NO2 85 (micro g/m3) 21,69 22,96 27,17 

 

Према подацима из табеле, које представљају средње месечне вредности загађујућих 

супстанци у ваздуху, праћених априла месеца 2015, 2016, 2017 године на мерном месту „ Коста 

Новаковић“ у центру града и на мерном месту „Путеви“,  можемо закључити да је квалитет 

ваздуха у Чачку на високом нивоу. Вредности загађујућих честица и супстанци су далеко испод 

прописаних горњих граница. 

 

 

4.6 Предлог мера и заштита загађења ваздуха 

 

 

„Обзиром да основне изворе аерозагађења у Чачку чине термоенергетски објекти, 

саобраћај и комуналне делатности Чачак је у том смислу предузео следеће мере које треба да 

допринесу отклањању узрока аерозагађења: 
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 Донет је и у завршној фази је реализација Плана гасификације града чиме се смањује 

потрошња нееколошких енергената 

 Донет је и у завршној  фази је реализација Плана топлификације града чиме се смањује 

број неодговарајућих постројења за производњу топлотне енергије 

 Донета је Студија саобраћајне основе града, према којој се врши реконструкција и 

рехабилитација саобраћајне инфраструктуре града, а тиме се смањује специфична 

потрошња горива у СУС моторима и побољшава квалитет сагоревања 

 У току је припрема израде Стратегије развоја енергетике града са посебним акцентом на 

заштиту ваздуха од загађења 

 Чачак је члан Асоцијације ENERGY CITIES  чији је један од циљева заштита ваздуха од 

загађења, и учествује у свима активностима: едукације, конференције форуми, пројекти... 

 Уведена је наменска еколошка такса за средства друмског саобраћаја“34 

 Неопходно је правилно планирање и зонирање насеља према рељефу и ружи ветрова 

(правилном локацијом индустрије, саобраћаја и стамбеног насеља), подизање зелених 

заштитних зона између индустрије и насеља, зеленило у насељу и око насеља 

 Проширивање система централног загревања, већа ефикасност сагоревања у ложиштима, 

што се може постићи равномерним ложењем и реконструкцијом ложишта 

 Појачавање и стална контрола техничке исправности возила (као и контрола издувних 

гасова код техничког прегледа моторних возила), нарочито из разлога што је већина 

возила стара и неадекватно одржавана 

 Вршење поправке улица, јер то успорава саобраћај односно увећава потрошњу фосилних 

горива 

 Вршење контрола квалитета фосилних горива, адекватан технолошки процес у 

привредним субјектима који најмање загађује околину 

 Уградња уређаја за пречишћавање ваздуха за објекте и технологије које су извор 

загађења, као и извори непријатних мириса 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Просторни план Општине Чачак  (2011), Општинска управа у Чачку, Канцеларија за урбанизам и просторно 

планирање 
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5. Загађење воде у општини Чачак 

 

 

Реке Србије припадају сливовима Црног мора, Јадранског и Егејског мора. Сливу Црног 

мора припада река Западна Морава која настаје спајањем Ђетиње, Голијске Моравице и 

Скрапежа. Ту су и бројни потоци, притоке, подземне воде. 

Tериторију општине Чачак са свих страна окружује вода.Међутим велики је проблем што  

готово сва ова вода није употребљива за пиће. 

Водоснабдевање урбаног подручја врши ЈКП „ Водовод“ у Чачку, које је основано 1955. 

године. Од 1965. године ово предузеће врши производњу и дистрибуцију воде. 

„Хигијенска исправност воде из водовода за јавно снабдевање становништва водом за 

пиће и из сопствених објеката организација које производе или прерађују намирнице на 

индустријски начин утврђује се систематским вршењем основних и периодичних прегледа 

сирове воде у једнаким размацима у току месеца, односно године зависно од броја 

еквивалентних становника.  

Приликом сваког прегледа воде из водовода узорци воде се узимају: 

1) из сваког изворишта - ако су изворишта директно везана на водоводну мрежу, или из 

сабирног вода, односно из резервоара сирове воде - ако су повезана у један систем; 

2) из резервоара воде за пиће; 

3) из водоводне мреже, а број тачака се одређује зависно од броја еквивалентних 

становника“35 

„Вода за пиће која се флашира прегледа се на следећи начин: 

1) вода са извора и из амбалажних судова прегледа се према броју еквивалентних 

становника; 

2) за преглед флаширане воде из промета (продаје) узимају се два паковања, ако се у продаји 

или складишту налази до 500 амбалажних јединица и још једно паковање на сваких 500 

мбалажних јединица. У тим узорцима врши се основни преглед воде.“36 

 

 

                                                 
35 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће 
36 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће 
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Табела 7: Дозвољене количине бактерија у води за пиће 

Ред

ни 

број 

Врста микроорганизама Пречишћена и 

дезинфиковна 

вода и 

флаширана вода 

на извору 

Природна вода 

Затворена 

изворишта 

Отворена 

изворишта 

1 

Бактерије салмонела врсте, шигела 

врсте, вибриоколере и други патогени 

микроорганизми колифорне бактерије 

и стрептококе фекалног порекла, 

протеус-врсте, псеудомонас 

аеруфиноса 
Не  сме да садржи 

2 
Цревне протозое, црвени хелминти и 

њихови развојни облици 

3 Вибриони 

4 Алге и други организми који могу да 

измене изглед, мирис и укус воде 

5 Аеробне мезофилне бактерије на агару 

после инкубације од 48 сати на 310,16 

К у 1 мл воде до  
10 100 

 

300 

 

6 Укупне колиформне бактерије 

одређене као највероватнији број у 100 

мл воде (МПН) до 

0 10 100 

7 Укупне колиформне бактерије 

одређене мембран-филтар-методом у 

100 мл до 

0 5 10 

8 Сулфиторедукујуће клостридије у 100 

мл воде до 
0 1 10 

9 Број инфективних јединица 

ентеровируса у 10 л воде 
Ниједна Једна  Једна 

                                                             

 У табели број 7 можемо да видимо да је једино вода која ипуњава критеријуме наведене 

у табели вода која је исправна за пиће. 

Све копнене воде као и читаво светско море загађују се: 

1. Физички - повећање температуре, избацивањем чврстог отпада и нафте у светско море 

2. Хемијски - органским и неорганским материјама, тешким металима, пестицидима 

3. Биолошки - загађење размножавањем патогених микроорганизама, гљивама, глистама, 

бактеријама, вируса итд. 

Извор: Правилник о хигијенској води за пиће 
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4. Радиоактивно - нуклеарни отпад, нуклеарне пробе 

 

Основни проблеми загађења вода општине Чачак састоје се у следећем: 

 - проблем повећаних количина загађујућих материја у водотоковима и акумулацијама на 

територији Чачка, 

 - проблем комуналних отпадних вода, 

 - проблем кишне канализације, 

 - проблем загађења водотокова и акумулација загађујућим материјама из пољопривреде, 

 - проблем индустријских отпадних вода, 

 - проблеми неприменљивости и непримењивања казнених одредби закона за све правне 

субјекте. 

Основни извори загађења вода су привредни субјекти, установе, институције и 

становништво Чачка. Они врше основни утицај на животну средину, односно врше загађивање 

вода разним загађујућим материјама из: 

 - индустријских и других привредних објеката, 

 - енергетских постројења и уређаја, 

 - атмосферске канализације, 

 - домаћинстава, 

 - пољопривреде. 

Загађење воде представља контаминацију водених система, кад се загађивачи директно 

или индиректно испуштају у воду без адекватног третмана за уклањање штетних једињења. 

Загађење воде утиче на биљке и организме који живе у тим воденим системима. У скоро свим 

случајевима ефекат је штетан не само за индивидуалне врсте и популације, него за целокупну 

биолошку заједницу. 

 

 

5.1 Стање загађености река на територији општине Чачак 

 

 

„Контрола квалитета површинских вода је законска обавеза. Чланом 69 Закона о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 

43/2011-одлука УС и 14/2016) одређено је да јединица локалне самоуправе у оквиру своје 

надлежности утврђене законом, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне 
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средине. Осим тога вишегодишње праћење параметара квалитета животне средине и 

прикупљање и обрада података потребни су због: оцене стања у животној средини, доношења 

дугорочних и средњорочних планова заштите и унапређења животне средине, доношења 

годишњих планова и мера, праћења ефикасности и оцене сврсисходности предузетих мера. Град 

Чачак, у сарадњи са овлашћеним институцијама, годинама спроводи мерења параметара 

квалитета животне средине у складу са законом на дефинисаним мерним местима. Овај програм 

контроле обухвата главне водотокове и градско подручје.“37 

„Класификацијом вода утврђује се подела вода на класе према показатељима елемената 

режима вода у погледу квалитета вода и према намени тих вода. Категоризацијом вода, воде се 

разврставају на водотоке, језера, акумулације, подземне воде и воде обалног мора, односно 

њихови делови, према квалитету воде који треба да се одржи или постигне.“38 

 

Табела 8: Класификација вода 

Боја Класа Опис 

 Веома добар и одличан 

еколошки статус - I класа 

Воде које се у природном стању 

или после дезинфекције могу 

употребљавати или 

искоришћавати за снабдевање 

насеља водом за пиће, у 

прехрамбеној индустрији и за 

гајење племенитих врста риба 

(салмонида) 

 Добар еколошки статус – II 

класа 

Воде које су подесне за купање, 

рекреацију и спортове на води, за 

гајење мање племенитих врста 

риба (ципринида), као и воде које 

се уз нормалне методе обраде 

(коагулација, филтрација и 

дезинфекција) могу 

употребљавати за снабдевање 

насеља водом за пиће и у 

прехрамбеној индустрији 

                                                 
37 Закона о заштити животне средине  („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 

43/2011-одлука УС и 14/2016) 
38 Завод за јавно здравље Чачак 
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 Лош еколошки статус – III 

класа 

 

Воде које се могу употребљавати 

или искоришћавати за 

наводњавање и у индустрији, 

осим прехрамбене индустрије 

 Веома лош еколошки статус - 

IV класа 

Воде које се могу употребљавати 

или искоришћавати само после 

посебне обраде 

Извор: Завод за јавно здравље Чачак 

 

Табела 9: Квалитет реке Западне Мораве 

ЗАПАДНА МОРАВА 

Meсто узорковања 2015 година 

500 м испод бране Међувршје  

Код СЦ Младост  

Код моста на Кружном путу  

Код висећег моста у Станчићима  

 

Табела 5: 500 метара испод бране Међувршје 

Параметар 
ПКГ (просечна год. 

концентрација) 

МДК 

За I класу 

МДК 

За II класу 

МДК 

За III класу 

МДК 

За IV класу 

рН 8 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

Растворени 

кисеоник мг/л 
10 8,5 7 5 4 

нитрат мг/л 1,9 1,5 3 6 15 

хлориди мг/л 7,51 50 100 150 250 

Укупни колиформи 16 650 500 10 000 100 000 1 000 000 

Фекални 

колиформи 
4 091 100 1000 10000 100000 

Цревне ентрококе 377 200 400 4000 40000 

Извор: Завод за јавно здравље Чачак 
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На првом мерном месту, 500 м испод бране у Међувршју, Западна Морава је, на основу 

граничних вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци за утврђивање класе 

површинских вода (Уредба о ГВ загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

седименту и роковима за њихово достизање Сл. Гл РС бр 50/2012) током 2015.године у односу 

на добијене вредности просечних годишњих концентрација одговарала умереном еколошком 

статусу односно III класи површинских вода и то за параметре: укупни колиформи. 

 

Табела 6: СЦ Младост 

Параметар 
ПКГ (просечна год. 

концентрација) 

МДК 

За I класу 

МДК 

За II класу 

МДК 

За III класу 

МДК 

За IVкласу 

рН 8 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

Растворени 

кисеоник мг/л 

9,9 8,5 7 5 4 

Укупни 

колиформи 

43 242 500 10 000 100 000 1 000 000 

Фекални 

колиформи 

19 275 100 1000 10000 100 000 

Цревне ентрококе 378 200 400 4000 40000 

Извор : Завод за јавно здравље Чачак 

Табела 7: Узорковање код моста на кружном току 

Параметар 
ПКГ (просечна год. 

концентрација) 

МДК 

За I класу 

МДК 

За II класу 

МДК 

За III класу 

МДК 

За IV класу 

рН 8 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

рН 8,1 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

Растворени 

кисеоник мг/л 

10,43 8,5 7 5 4 

Укупни 

колиформи 

22 133 500 10 000 100 000 1 000 000 

Фекални 

колиформи 

11 583 100 1000 10000 100 000 

Цревне ентрококе 3 174 200 400 4000 40000 
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На трећем мерном месту, код моста на кружном путу, због добијених вредности  

просечних годишњих концентрација за фекалне колиформне бактерије  (ПГК) река је одговарала 

слабом еколошком статусу или IV класи површинских вода. 

 

На основу оваквих лабораторијских испитивања, може се констатовати да је загађење 

реке Западне Мораве све веће, а да је највеће на трећем мерном месту “код моста на кружном 

путу” и четвртом мерном месту “код висећег моста у селу Станчићи” и то како бактеријско, тако 

и садржај опасних материја амонијака и фенола. 

Промене квалитета Западне Мораве су последица утицаја комуналних отпадних вода и 

индустријских отпадних вода из индустријских објеката и кланице, лоцираних у непосредној 

близини реке Западне Мораве. 

Другим речима загађење реке је највеће на местима где је лоцирано и испуштање 

комуналних отпадних вода и индустријских отпадних вода. 

 

 

 

5.2 Заштита вода од загађења 

 

 

У Србији је све мање и мање здраве изворске воде. Стручњаци сматрају да је главни 

разлог неконтролисана сеча шума, а да се спас налази у планском пошумљавању, површинским 

акумулацијама, малим бранама и заштити изворишта река. Претпоставља се да је бомбардовање 

СР Југославије 1999. године, као и коришћење муниције са “осиромашеним уранијомом” 

загадило неке од извора крашких вода и врела у јужној Србији. 

Западна Морава представља водоток чије су воде знатно загађене, јер се у средњем току 

налазе значајни индустијски центри чије су отпадне комуналне и индустријске воде испустају 

без пречишћавања, индустријске воде Лучана, Чачка и Горњег Милановца су потенцијални 

загађивачи Западне Мораве на овом простору. 

1. Неопходно је одређивање санитарних зона заштите ради заштите изворишта 

водоснабдевања 

2. Треба успоставити мониторинг квалитета подземних вода 

3. Потребна је санација водних објеката: реконструкција, хидроизолација, муљни испусти 

4. Потребно је видно обележити јавне чесме на којима је неисправна вода за пиће 
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5. Неопходна је изградња постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода у 

градским насељима и индустријској зони 

6. Неопходно је увођење системске контроле квалитета вода 

7. Потребна је израда и стално ажурирање катастра загађивача 

Сваки појединац може дати допринос у заштити вода ако само мало промени своје 

устаљене навике: 

Рационално користити воду, спречити настајање великих количина отпадних вода на 

самом извору, користити биоразградиве детарџенте јер на тај начин помажемо биолошку 

разградњу, користити омекшивач воде уместо омекшивача за рубље, јер мека вода смањује 

потрошњу детерџента и штити машину, а настале отпадне воде су прихватљивије за водотоке, 

водити рачуна о томе шта бацамо у канализацију, јер требамо имати на уму да ће то завршити 

или у постројењу за пречишћавање отпадних вода или у водотоку (што је код нас чешћи случај), 

не одлагати отпад у близини изворишта питке воде и водотока. 

За разлику од општина и градова у доњем току Западне Мораве, четири општине (Ариље, 

Пожега, Лучани и Горњи Милановац) и општина Чачак, својевремено су заједничким 

финасијским средствима изградиле систем за водоснабдевање Рзав који ове општине и град 

Чачак снабдева пијаћом водом из водозахвата на Рзаву, једној од најчистијих река у Србији. 

Међутим, чињеница да овај систем још увек није завршен, будући да није изграђена акумулација 

Сврачково, која би омогућила стабилно снабдевање водом у кризном летњем периоду када 

водостај Рзава и његових притока достигне биолошки минимум, неки од корисника су, попут 

Чачка, приморани да користе воду из рени бунара у приобаљу Западне Мораве.  

За већину ових мера потребне знатна инвестициона улагања, она се морају наћи у 

најкраћем могућем року. Сво становништо укључујући и оно најмлађе мора да се едукује о 

очувању свих водених површина нарочито о њиховом значају за опстанак. 

 

 

6. Загађење земљишта 

 

 

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

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

условима. На територији општине Чачак земљиште је угрожено са више аспеката.  

„Отпадни материјали се могу сврстати на прво место, јер отпадака има разних врста, 

различитог порекла и различитог штетног дејства на земљиште. Према пореклу и саставу могу 

се поделити на: 
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 материјал органског порекла који је подложан распадању 

 органске остатке животиња, домаћих и дивљих 

 органске отпатке од пољопривредне производње 

 сагорљиве органске отпатке који нису подложни брзом распадању 

 разне органске несагорљиве отпатке од стакла, камена, метала, керамике 

 кабасте отпатке од ислужених и одбачених предмета беле технике, намештаја аутомобила 

и друге механизације, затим разни делови од пластике и синтетике 

 разне чврсте отпатке хемијске индустрије 

 отпатке од прерађевине руде као што су: јаловина, пепео, шљака, угљена прашина и 

друго“39 

 

На територији општине Чачак заступљени су скоро сви наведени отпадни материјали. 

Распрострањеност је знатно већа на простору градске и приградске зоне. 

Једина организована градска депонија је на Прелића имању, а „дивљих“ депонија има на 

ширем подручју града и сеоских насеља - у речним коритима, сеоским утринама, поред путева… 

„Одлагање - депоновања јаловишта врше: сепарација „Шумадија“  у Трбушанима и 

рудник магнезита „Ковиљача“ као највећи прерађивачи руда. Депоновање разног отпадног 

грађевинског материјала у Чачку врше „Бетоњерка“ у саставу „Хидроградње“ и друге 

грађевинске фирме приватне, друштвене и мешовите. 

Клизишта угрожавају земљиште, као природни ресурс, али се при померању тла стварају 

одређене материјалне штете људима. На територији општине Чачак у 1981. години било је 

евидентирано око 90 клизишта различитог  интезитета. Највише, Јездина, Лозница, Атеница, 

Јажевица, Рајац, Петница, Прислоница и Транава. У неким селима су вршена пресељавања 

породица, као што је случај са Јовановићима у Прислоници.“40 

„Уништавање  плодног земљишта на територији оштине врши се на више начина. 

Општина Чачак располаже значајним земљишним и пољопривредним површинама. Укупне 

површине износе 63.632 ха, у чему пољопривредно земљиште учествује са 43.563 ха (68,5 %), 

шуме 15.002 ха (23,5 %) и неплодно земљиште 5.067 ха (8,0%). 

По броју ангажованих у различитим пољопривредним делатностима, пољопривреда је на 

подручју општине Чачак примарна привредна грана. Тешко је утврдити тачан број становништва 

чија је основна делатност пољопривреда, јер је за многе пољопривреда само додатна делатност. 

Претпоставља се да на територији општине Чачак око 40% становништва своју материјалну 

егзистенцију заснива на производњи и продаји пољопривредних производа. 

                                                 
39 Поповић И. (1996),  Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак 
40 Поповић И. (1996),  Општина Чачак - Геогафска проучавања, Чачак 



Стање и перспективе заштите животне средине на примеру околине територије општине Чачак 

49 

 

Као последица нестручног руковања непрестано се одвијају следећи штетни процеси: 

- неадекватна употреба агрохемикалија (пестицида), 

- неконтролисана употреба минералних хранива, без претходне анализе квалитета 

земљишта, што наноси вишеструку штету поремећајем хемијског састава земљишта, а самим 

тим и поремећајем земљишне флоре и фауне, 

- неконтролисана вишегодишња механичка обрада значајних површина скелетних 

земљишта брдско планинског подручја Каблара, Овчара и Јелице, већ је изазвала трајан 

поремећај киселости тла и ерозију испитивањем немогућношћу обнове хумусног дела, 

- употреба пољопривредне механизације без плашилица узрок је смрти великог броја 

ситних сисара,птица и гмизаваца, 

- неконтролисана сточарска производња на мини фармама у густо насељеним деловима 

града. 

Ове проблеме пољопривредни произвођачи не могу самостално да реше због недостатка 

знања финансијских средстава, дуготрајних улагања са неизвесним и нестабилним тржиштем 

итд.“41 

Најчешћи облик загађења земљишта је изградња грађевинских објеката за потребе 

привредних деланости. Ширење градске зоне врши се на рачун најквалитетније пољопривредне 

површине. Тако су велике површине земље у приградској зони претворене у грађевинско 

земљиште на коме су изграђене стамбене зграде, индустијске хале, складишни простор и 

слично. Ако се настави овакав интензитет изградње, постоји бојазан да ће се смањити површине 

најквалитетније земље, која уз наводњавање, може да донесе по два рода у току године.  

Код површинске експлотације минералног и рудног богаства нарушава се површински 

слој земљишта, а депонована јаловина прекрива нове површине и онемогућује привођење истог 

култури. Поред већ поменуте експлотације руде у рудницима магнезита у Милићевцима и 

Горњој Горевници, експлотација се врши у речним коритима или приобаљу река ради добијања 

шљунка и песка, при чему се неповратно губе велике површине земљишта погодне за обраду. 

„Хемизација земљишта, такође представља велику опасност по квалитет земљишта и 

његову биолошку стабилност. Она је углавном изазавана људским активностима приликом 

употребе вештачких ђубрива и примене заштитних хемијских средстава врши  без стручне 

контроле, где се увек примењују веће дозе хемикалија ради ефикаснијег деловања. 

На сеоском простору, због повећања животног стандарда домаћинства све више користе 

машине за прање веша. Испуштање отпадних вода из купатила без септичких јама доприноси 

загађивању земљишта а и вода. 

                                                 
41 Просторни план општине Чачак 
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Рекултивисање угрожених површина се не примењује. Једино се може очекивати да се то 

уради са измештањем градске депоније са Прелића имања, ради довођења у функцију друге 

намене.“42 

Мере које треба спровести у циљу заштите земљишта су: 

 Спречавање или у крајњем свођење на најмању могућу меру коришћење земљишта у 

непољопривредне сврхе; 

 Примена технологије која не утиче на деградацију земљишта; 

 Спречавање губитака плодног земљишта изградњом акумулација, базена, насеља и 

индустријских објеката; 

 Спречавање загађења земљишта тешким металима; 

 Забрана одлагања отпадног материјала, муљева, вода, на плодним земљиштима; 

 У интензивној биљној производњи заштити земљиште од утицаја високе технологије 

(механизације) (збијање земљишта и погоршавање физичких особина земљишта), 

хемизације (загађење земљишта хемикалијама, пестицидима и минералним ђубривима и 

др.); 

 Контролисати плодност земљишта и употребу ђубрива у сврху контроле еколошких 

фактора у биљној производњи, односно за заштиту земљишта, воде, биљака, људске и 

анималне хране од загађења и др.; 

Све ове мере требају бити регулисане законским прописима. 

Не постоје тачни и поуздани подаци о деградираним површинама, али је појава видљива 

на сваком кораку. На овај начин се бесповратно губи једна од основних природних вредности, а 

штете по животну средину се не могу квантитативно изразити. 

 

 

7. Проблем буке у општини Чачак 

 

 

У градским срединама индустрија и саобраћај у великој мери проузрокују буку која по 

степену загађења животне средине заузима треће место. Сваки нежељени и непријатни звук 

представља буку. Иако има исте физичке карактеристике као и звук, бука се разликује од звука 

јер изазива и различите психофизичке дејства, бука смета, узнемирава, угрожава човека, тј. има 

штетна дејства на целокупно здравље човека. Мерна јединица интензитета буке је децибел (dB) 

                                                 
42 Ђорђевић Н. (1991),  Еколошки Изазов, Београд 
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и креће се у вредности од 1-130 dB. Најмању јачину звука коју човек може да региструје је 

вредност буке од 1 dB, док вредност од 130 dB представља највећу јачину звука коју човек може 

да региструје, тј. до прага бола. 

„Величина нивоа јачине звука назива се фон. Децибел и фон се изједначавају када јачина 

неког звука износи 1000 Hz, у свим осталим случајевима су различити. 

По интензитету бука може да буде: 

1. I степена, од 30 до 65 фона, 

2. II степена, од 65 до 90 фона, 

3. III степена, од 90 до 110 фона и 

4. IV степена, од 110 до 130 фона.“43 

Забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних граничних 

вредности. Граничне вредности исказују се индикаторима буке у складу са овим законом. 

„Влада прописује индикаторе буке, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини и на здравље људи, као и врсте 

и начин прикупљања података потребних за њихово оцењивање.“44 

Постоји комунална бука коју можемо дефинисати као буку коју стварају сви извори буке 

који се налазе у човековом окружењу, осим буке која настаје на самом радном месту у 

индустријским погонима. Тако да изворе комуналне буке можемо поделити на:  

 Изворе буке на отвореном простору: спортске активности, концерти, забавни паркови, 

аларми, сви видови саобраћаја, грађевинске машине за извођење јавних радова, 

индустрија, машине и возила за комунално одржавање, итд. 

 Извори буке на затвореном простору: музички уређаји, кућни апарати за забаву, кућни 

апарати, вентилационе цеви и клима уређаји, итд. 

Саобраћај представља најзначајнији извор загађења животне средине буком. Превозна 

средства стварају велику буку у окружењу, а поред тога је карактеристична и бука у самим 

превозним средствима. Тамо где кретање саобраћаја укључује промене брзине и снаге (успони и 

низбрдице, зоне семафора, раскрснице) за последицу има променљивост буке. Док на пример 

када је у питању железнички саобраћај, када воз скреће изазива шкрипу и бука се повећава, а 

када воз прелази преко мостова и надвожњака бука се може повећати и до 20 dB. Бука 

неповољно утиче на здравље људи. До оштећења слуха не може доћи због комуналне буке, јер 

ниво комуналне буке није толико велики, али изазива низ неповољних ефеката. Највише су на 

буку осетљива деца млађа од 16 година и особе старије од 65 година. Можемо рећи и да бука 

                                                 
43 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан(2012), Основе заштите и унапређења животне 

средине, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица и Београд  
44 Закон о заштити од буке у животној средини, члан 15, Закон је објављен у „Службеним гласнику РС“ бр. 36/2009 

и 88/2010 
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спада у стресогене факторе који утичу на поремећаје психосоматског здравља због тога што бука 

веома утиче и на нервни систем, утиче на срце, крвне судове, крвни притисак, дигестивни тракт 

и многе друге органе и ткива у којима изазива промене и функционалне сметње. Негативни 

утицаји буке могу изазвати и хронична обољења узрокована стресом (несаница, повишен крвни 

притисак, поремећај апетита, напетост и депресија). Утврђено је да је један од значајнијих 

фактора неуротизације личности бука, а данас су неурозе међу водећим обољењима, посебно у 

градским срединама. 

 

7.1 Резултати мерења буке 

 

 

Мере за заштиту од саобраћајне буке, којима се она може свести на одговарајући ниво, су 

правилно планирање намене површина, изградња заштитних вертикалних зидова, забрана 

саобраћаја за поједине категорије возила у више осетљивим местима на буку итд. 

 

Табела 8: Резултати мерења буке на теритотији општине Чачак 

Редни 

број 
Мерно место Зона 

Меродавни ниво 

буке у dB 

(дан/ вече/ ноћ) 

Највећа 

дозвољена 

вредност буке 

(дан/ вече/ ноћ) 

Оцена 

(дан/ вече/ ноћ) 

1 Школска зона: 

О.Ш. Милица 

Павловић, средња 

Медицинска 

школа, Д.В. 

„Мали капетан“ 

Друга зона 67 50 Прелази 

2 Раскрсница: Ул. 

Немањина и Ул. 

Кнеза Милоша 

Трећа зона 65 55 Прелази 

3 Улица Војводе 

Степе до 

раскрснице са Ул. 

Владике Николаја 

Велимировића 

Четврта 

зона 

68 60 Прелази 

4 Раскрсница код 

кафане Цар Лазар 

Пета зона 65 67 Прелази 

5 Бензинска пумпа 

ЛУКОИЛ 

Четврта 

зона 

66 60 Прелази 
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6 Градска пешачка 

зона – Градско 

шеталиште 

Пета зона 59 60 Не прелази 

7 Аутобуска 

станица 

Шеста зона 60 61 Не прелази 

8 Градска болница 

Др Драгиша 

Мишовић 

Прва зона 44 40 Прелази 

9 Кружни ток 

Солид 

Пета зона 58 55 Прелази 

10 Велики градски 

парк 

Прва зона 45 40 Прелази 

 

Од 10 интервала у 8 је прекорачен дозвољени ниво буке. У претходној табели приказане 

су:  

 локације на којима је извршено мерење 

 акустичке зоне 

 интервали и резултати мерења 

 граничне вредности за дан и ноћ 

На основу података из табеле можемо доћи до одређених закључака: готово сва насеља 

показују повећани ниво буке, неретко премашујући дозвољене максималне вредности. Највећа 

прекорачења су током лета, прекорачења максималних вредности у осталим годишњим добима 

су равномерније распоређена у скоро свим насељима. 

Једини узрок прекорачења највећих дозвољених вредности на свим мерним местима је 

саобраћај. Највећи степен прекорачења је у другој зони (Туристичка подручја, кампови и 

школске зоне) тој зони је потребно посветити посебну пажњу у циљу спречавања угрожавања 

животне средине. 

Мере заштите од буке које се могу спровести у Чачку могу се поделити у две групе: 

1. Краткорочне 

2. Дугорочне 

 

Краткорочне мере заштите подразумевају: 

 Боља регулација саобраћаја (потребно је обезбедити такву регулацију саобраћаја на 

раскрсницама која не успорава кретање возила и не доводи до застоја у саобраћају) 
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 Ограничење брзине кретање возила, поготово у стамбеним зонама 

 Побољшање површине коловоза 

 Санкционисање учесника у саобраћају 

 Забрана саобраћаја за поједине категорије у ужем центру града 

 

Дугорочне мере заштите подразумевају: 

 Изградња вертикалних заштитних зидова и хортикултуралним уређењем заштитити појас 

дуж путне саобраћајнице 

 Правилно планирање намене простора 

 Укључивање мера заштите од буке у фази пројектовања грађевинских објеката 

 

„Главни узрок повишеног нивоа буке представља одвијање саобраћаја. Вредности се 

разликују зависно од обима, брзине и структуре тока саобраћаја, као и броја возила у јединици 

времена. Полазећи од тога да одступања вредности еквивалентног нивоа, у односу на дозвољене 

за одређену, нису посебно изражена, а имајући у виду већ предузете мере заштите 

(преусмеравања теретног саобраћаја изградњом обилазнице и увођење посебног режима 

саобраћаја у центру града), може се закључити да подручје општине Чачак не припада групи 

урбаних насеља у којима је ниво комуналне буке висок фактор ризика за здравље становништва. 

Повишен ниво буке, поред саобраћаја, потиче из привредних објеката (у стамбеним 

зонама) и угоститељских објеката (у центру града и стамбеним објектима). Пошто су извесна 

прекорачења евидентна, у сваком случају постоји неопходност даљег преузимања адекватних 

мера заштите од буке. Скупштина општине Чачка на основу Закона о заштити животне средине, 

Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини и Статута Скупштине града Чачка 

усвојила је Одлуку о мерама заштите од буке на територији града Чачка (“Службени лист 

општине Чачка”, број 9/2004) у септембру месецу 2004. године. Одлуком је дефинисано 6 (шест) 

зона као и да је град обавезан да једном годишње обезбеди систематско мерење буке.“45 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Просторни план општине Чачак 
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8. Стратегија управљања отпадом на територији општине Чачак 

 

8.1 Појам отпад 

 

 

„Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања 

производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне 

материје које настају у потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за 

даље коришћење и морају се одбацити. 

Управљање отпадом подразумева низ принципа: 

 Превенције 

 Неутрализација опасног отпада 

 Одвојено сакупљање отпадних материјала 

 Одржавање постојећих депонија“46 

„Секундарне сировине јесу отпаци који се могу користити непосредно или дорадом, 

односно прерадом (рециклажом). Отпаци који се непосредно, односно рециклажом, не могу 

користити као секундарне сировине, као и отпаци настали по издвајању секундарних сировина, 

односно као отпад приликом дораде или прераде отпадака у секундарне сировине јесу смеће.“47 

„Неадекватно управљање отпадом представља један од највећих проблема са аспекта заштите 

животне средине Републике Србије и искључиво је резултат неадекватног става друштва према 

отпаду. Он се први пут јавио у периоду убрзане индустријализације земље, кога је пратила 

реална опасност од исцрпљивања неких стратешких ресурса у врло кратком временском периоду 

и прогресивни раст укупне количине свих врста чврстог отпада. Та дешавања није пратила 

одговарајућа политика заштите животне средине.“48 

Отпад се дели на више начина: 

 Према саставу - од чега је отпад састављен. 

 Према месту настанка: 

1) комунални 

                                                 
46 Агенција за заштиту животне средине 
47 Закон  о поступању са отпадним материјама, Агенција за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде 

и заштите животне средине 
48 Закон  о поступању са отпадним материјама, Агенција за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде 

и заштите животне средине 
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2) индустријски отпад 

3) амбалажни отпад 

4) отпад из експлорације и естракције руда и минереалних сировина 

5) грађевински отпад 

6) медицински и животињски отпад 

7) муљеви, талози, пепео, шљака и сл. 

 Према токсичности - опасни, неопасни, интерни. 

Опасан отпад 

Отпад који има бар једно од својстава које га чине опасним 

(експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је 

пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, 

у контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту 

са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце, садржи 

токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као 

и екотоксичне карактеристике), као и амбалажа у којој је био 

или јесте спакован опасан отпад. 

Неопасан отпад Отпад који нема карактеристике опасног отпада. 

Инертни отпад 

Отпад који није подложан било којим физичким, хемијским 

или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на 

други начин физички или хемијски реагује. 

Комунални отпад 

Отпад из домаћинстава (кућни отпад) и комерцијални отпад, 

односно отпад који се сакупља са одређене територијалне 

целине, најчешће општине, у складу са прописима и 

плановима општине 

Кућни отпад 

Отпад из домаћинстава који се свакодневно сакупља, као и 

посебно сакупљен опасан отпад из домаћинстава, кабасти 

отпад, баштенски отпад и сл; 

Комерцијални отпад 

Отпад који настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама које се у целини или делимично баве 

трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, 

рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и 

индустријског отпада 

Биодеградабилни отпад 
Отпад који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу, 

као што су храна и баштенски отпад и папир, и картон 
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Амбалажни отпад 

Свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се 

искористи у првобитне сврхе, изузев отпада насталог у 

процесу производње амбалаже 

Индустријски отпад 
Отпад из било које индустрије или са локације на којој се 

налази индустрија, осим отпада из рудника и каменолома49 

 

Управљање отпадом представља спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у 

оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, и одлагања отпада, укључујући и 

надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања. 

Високи трошкови, нерационална организација, низак квалитет услуга и недовољна брига 

за околину резултат су поразног стања у организацији управљања отпадом. 

„Отпад и поступање с отпадом јавност је спознала као проблем. Међутим, она га не осећа 

и не доживљава као свој, него као туђи и за чије решавање је надлежан неко други - држава, 

локална самоуправа, индустрија итд. У највећем броју случајева, спремност на учешће на 

решавању овог проблема, јавност показује само када је сама угрожена или уколико је сама 

заинтересована за његово решавање.“50 

У Србији је практично једини начин управљања отпадом одлагање на локалне депоније, 

које, са веома мало изузетака, не задовољавају ни основне хигијенске и техничко - технолошке 

услове, а поред свега нека од постојећих одлагалишта су практично попуњена. У Србији је, 

према постојећем стању, врло мало депонија које се могу укључити у санитарне депоније. 

Интегрални систем управљања отпадом представља низ делатности и активности који 

подразумева: 

 превенцију настајања отпада, 

 смањење количине отпада и његових опасних карактеристика, 

 третман отпада, 

 планирање и контролу делатности и процеса управљања отпадом, 

 транспорт отпада, 

 успостављање, рад, затварање и одржавање постројења за третман отпада, 

 мониторинг, 

 саветовање и образовање у вези делатности и активности на управљању отпадом. 

                                                 
49 Агенција за заштиту животне средине 

50 Завод за јавно здравље Чачак 
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Овај систем се заснива на избору и примени ефикасних технологија којима се остварују 

специфични циљеви управљања отпадом уз одговарајућу изградњу законске регулативе. 

Национална стратегија управљања отпадом - са програмом приближавања Европској унији 

усвојена је 4. јула 2003. године од стране Владе Републике Србије. Она представља базни 

документ којим се обезбеђују услови за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу 

Републике. 

Стратегија одређује: 

 Правце у складу са економским развојем; 

 Правце у складу са захтевима и плановима Европске уније; 

 Хијерахију могућих опција; 

 Активности у поступку хармонизације са законском регулативом ЕУ; 

 Одговорности; 

 Циљеве; 

 Задатке. 

Имплементацијом стратегије се постиже велики број циљева од значаја за све нивое 

власти - од локалне самоуправе до републичког нивоа. Као најважније потребно је издвојити: 

 заштиту и унапређење животне средине, 

 заштиту здравља људи, 

 достизање принципа одрживог управљања отпадом, 

 промену става према заштити животне средине и отпаду, као једном од њених сегмената, 

 повећање нивоа јавне свести. 

Процес придруживања Европској унији и хармонизација домаћег и европског 

законодавства у области отпада обухватили су и основне принципе који се примењују у циљу 

побољшања система управљања отпадом на простору наше земље: 

 смањење количина насталог отпада; 

 превенцију настајања отпада; 

 решавање проблема отпада на месту настанка; 

 принцип сепарације отпада; 

 принцип рециклаже што веће количине отпада; 

 принцип рационалног коришћења постојећих капацитета за прераду отпада; 

 принцип рационалне изградње постројења за третман; 
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 принцип мониторинга загађења у циљу очувања квалитета животне средине. 

„Примена основних принципа управљања отпадом приказаних у овом стратешком 

оквиру, тј. решавања проблема отпада на месту настајања, принципу превенције, одвојеном 

сакупљању отпадних материјала, принципу неутрализације опасног отпада, регионалног 

решавања одлагања отпада и санације сметлишта, имплементирају се основни принципи ЕУ у 

области отпада и спречава даља опасност по животну средину и генерације које долазе.“51 

У циљу превазилажења наведених проблема у Националној стратегији је приказано 

решење које обухвата формирање мреже 5 врста инфраструктурних објеката на подручју Србије 

у функцији ефикасног управљања отпадом који су приказани у табели. 

Табела 9: Ефикасно управљање отпадом 

Врста објекта Број објеката 

Регионалне санитарне депоније 29 

Трансфер станице 44 

Рециклажни центри 17 

Центри за компостирање 7 

Спалионице комуналног отпада 4 

Извор: Агенција за заштиту животне средине 

 

 

Депонија Специјално пројектовано место за одлагање отпада на 

површини или испод површине земље где се отпад коначно 

одлаже укључујући: интерна места за одлагање (депонија 

где произвођач одлаже сопствени отпад на месту настанка), 

стална места (више од једне године) која се користе за 

привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и 

складиштења отпада пре третмана или поновног 

искоришћења (период краћи од три године) или 

складиштења отпада пре одлагања (период краћи од једне 

године). 

Трансфер станица Место до којег се отпад допрема и привремено складишти 

ради раздвајања или претовара пре транспорта на друго 

место ради складиштења, третмана или одлагања. 

                                                 
51 Агенција за заштиту животне средине 
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Рециклажни центар Место где се врши поновна прерада отпадних материјала у 

производном процесу за првобитну намену, органску 

рециклажу или другу намену, осим у енергетске сврхе 

Центар за компостирање Место где се врши третман чврстог органског отпада под 

дејством микроорганизама, у циљу стварања компоста, у 

присуству кисеоника и под контролисаним условима. 

Спалионице комуналног 

отпада 

Место где се врши процес спаљивања (инсинерације) 

отпада тј., контролисани термички третман отпада, са или 

без искоришћења енергије произведене сагоревањем у 

стационарном или мобилном постројењу, а који обухвата и 

пиролизу, гасификацију и сагоревање у плазми. 

 

 

8.2 Количине и морфолошки састав отпада на територији општине Чачак 

 

 

Општина Чачак је усвојила ЛЕАП документ (Локални еколошки акциони план) 2005. год. 

ЛЕАП Општине Чачак је класификовао бројне проблеме у животној средини, дефинисао је 

циљеве које би требало достићи у одређеном периоду и предложио је механизме и активности 

које би требало користити да би се достигли планирани циљеви. 

„Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број36/09) уређује врсте и 

класификацију отпада,  планирање управљања отпадом,  субјекте, одговорности и обавезе 

унуправљању отпадом, управљање посебним токовима отпадом,  услове и поступак издавања 

дозвола, прекогранично кретање отпада, извештавање, финансирање управљања  отпадом, 

надзор  и друга питања од значаја за  управљање отпадом. 

Управљање отпадом је делатност од општег интереса,  а подразумева спровођење 

прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, 

третмана и одлагања отпада, укључујући надзор над тим активностима и бригу о постројењима 

за управљање отпадом после затварања.“52 

На градској и приградској територији Града Чачка тренутно се дневно генерише око 70 

тона комуналног чврстог отпада. Процена је да се  на сеоском делу територије генерише око 10 

тона отпада дневно, што је укупно око 80 тона. На годишњем нивоу је то око 29.000 тона. 

                                                 
52 Закон о управљању отпадом 
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Према двогодишњим истраживањима обављеним у 40 карактеристичних породица, 

максимално 20% су рециклабилне материје, око 60% су материјали погодни за микробиолошке 

третмане, а 20% су материјали који се према тренутним сазнањима не могу успешно 

рециклирати нити микробиолошки обрадити. Значи постоји теоретска могућност да се количина 

отпада за депоновање може редуковати на 20% од количине које се тренутно депонује. 

Теоретски гледано количина секундарних сировина на територији Града Чачка је око 5.800 тона 

на годишњем нивоу што указује на јасну потребу за рециклажом. 

„Посебно значајан проблем је свакако градска депонија, код које није само капацитет 

исцрпљен, већ и њено укупно стање, и поред делимичног уређивања, не задовољава потребне 

стандарде за градске санитарне депоније. Наиме, по категоризацији локација депоновања, 

наведених у „Националној стратегији управљања отпадом“, чачанска депонија је у ствари 

„сметлиште“, које не испуњава мере заштите животне средине и која се налази у последњој 

четвртој категорији.“53 

„Дневне количине смећа по подацима ЈКП Комуналац су у просеку око 60 до 65 т/дан или 

око 200 м3 на дан. У изношењу и одвожењу смећа ЈКП Комуналац учествује са 4 возила 

аутоподизача, 5 возила смећара и 7 возила 'смећар-халера'' укупне запремине око 160 м3 или око 

90 т носивости.“54 Структура смећа је следећа: 

Табела 10: Састав комуналног отпада 

Састав комуналног удела %удео 

Папир ( хартија) 27,7 

Пластика 21,2 

Метални отпад 16.6 

Органски отпад 7.6 

Стакло 5.3 

Текстил 0.5 

Остали отпад 20,9 

Извор: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину регионалног плана управљања отпадом 

 

Органски биљни отпад у структури смећа у Чачку чини 16.6%. То је углавном отпад који 

чине биљни отпаци настали у домаћинствима. У ове количине није урачунат део биљног отпада 

из окућница, башта, зелених површина, као и других пољопривредних парцела у градском и 

приградском подручју, који заврши на „дивљим“ депонијама или се спаљује на месту настанка 

                                                 
53 Зборник радова (1995), Отпадне воде и остали отпади, Врњачка бања 
54 Локални еколошки акциони план општине Чачак 2005. 
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усред насељеног подручја. Ако би се и ове додатне количине укључиле у укупну количину 

органског биљног отпада, овај отпад би сачињавао и до 30% од укупне количине комуналног 

отпада. У садашњем систему прикупљања, транспорта и одлагања  KЧО, биљни отпад се на 

месту настанка меша са осталим врстама отпада. 

„Папир представља процентуално највећи удео у КЧО (око 28%), који сакупља и одвози 

на градску депонију ЈКП „Комуналац“. Тој количини треба додати и количине које повремено 

откупљују чачанска предузећа која се баве производњом и прерадом папира (ФХ „Божо Томоћ“, 

и „Папирпак – Дива“), или физичка лица као индивидуални сакупљивачи. Цена отпадног папира 

код откупљивача износи од 4 до 7 дин/кг у зависности од његове врсте и квалитета. 

Пластика је заступљена са преко 21% у КЧО, који сакупља, транспортује и одлаже на 

градску депонију ЈКП ''Комуналац''. Тој количини треба додати и количине које повремено 

сакупљају или откупљују откупљивачи пластике и то пре свега „пет-амбалаже“ („Пима“, 

„Елмер“ итд.). Цена овакве отпадне пластике је око 5 дин/кг.“55 

 

 

8.3 Стратешки принципи општине Чачaк у области управљања комуналним 

чврстим отпадом 

 

 

Територијални принцип: Успостављен систем прикупљања и одвожења отпада на 

целокупној територији општине Чачка. 

Принцип смањења количине отпада: Подразумева рециклажу, компостирање и санитарно 

депоновање остатка. 

Регионални принцип: Подразумева депоновање остатка отпада на регионалној санитарној 

депонији која обухвата минимално 300.000 грађана. 

Учеснички принцип: Подразумева такву организацију укупног посла у коме учествују: 

привреда као генератор и прерађивач отпада, грађани као емитер отпада и учесник у селекцији и 

компостирању и локална власт у складу са одговарајућим овлашћењима, законским  обавезама, 

опредељеном развојном политиком и расположивим ресурсима. 

Развојни принцип: концепт је такав да га је могуће лако модификовати, унапређивати и 

усклађивати са домаћим и међународним прописима, као и са новим технолошким решењима.56 

 

 

                                                 
55 Локални  еколошки акциони план за град Чачак 2003. године 
56 www.gradcacak.rs 

http://www.gradcacak.rs/
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8.4 Предлог мера и заштита 

 

„Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин који 

обезбеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче поновно 

коришћење и рециклажу производа и амбалаже на крају животног циклуса и промовише 

еколошки одрживо управљање природним ресурсима.“57 

 

Научници верују да би свет требало  ултимативно  да  смањи  отпад  за  најмање 10%  и 

повeћа рециклирање за више од 50% потрошачког отпада. Светска будућа економска 

стабилност, здравље и квалитет животне средине зависи од тога, како ће људи да употребљавају 

енергију, сировине и информације. Владе развијених земаља троше све више новца на 

унапређивање процеса рециклирања отпадака, што ће се одразити на људску заједницу кроз 

бољу економију ресурса и здравију радну и животну средину. 

Отпад из урбане средине због биолошког распадања, треба да се у најкраћем року 

одстране из насеља, а најкасније за седам дана. Прикупљање отпада може бити заједничко  (све 

врсте отпада сакупљају се заједно и одвозе на третман) и одвојено (сакупљање по врстама: 

стакло и папир). Место за складиштење треба да удовољи хигијенским захтевима, захтевима 

заштитe од пожара, као и естетским захтевима. Најчешћи вид складиштења је у контејнерима. 

Место за складиштење треба  да буде 15 -20 м од улице и  заштићено од спољних утицаја. 

Да би се заштитила животна средина потребно је смањење отпада у свим изворима. 

Чачак преко ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ и надлежних служби обавља послове у области управљања 

отпадом. Али је потребно да се што пре и околна сеоска насеља прикључе на јавне системе 

одлагања отпада, како више не би постојала дивља сметлишта, а такође и да се што пре 

прикључе на канализациону мрежу да би се смањило загађење река отпадним водама. У ствари, 

главни циљ је да се не појављује отпад а тако би нестала потреба за његовим збрињавањем, а да 

би се то десило прво је потребно да се повећа еколошка свест код становништва, почевши од 

оних најмлађих. 

Општина би требала испробати могућност реализовања смањења отпада у установама у 

којима се врши образовање: обдаништима, школама, спортским игралиштима, домовима за 

младе, дворанама, општинским установама, у домовима за смештај старих људи, у просторијама 

где се одржавају курсеви; мора се пратити одбацивање смећа, не сме се користити посуђе за 

једнократну употребу и потребно је настојати одбацивати што је могуће мање отпада. 

Размишљање о смањењу отпада мора се стручно увести у школе. Просветни радници и 

ученици требају свесно заједно размотрити како да се најмање отпада одбацује.  

                                                 
57 Закон о управљаоу отпадпом, Службени Гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010 
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Запослени радници за заштиту животне околине поред других задатака које имају у 

општинама, требају контролисати локално смањење смећа, разматрати могућности смањења 

смећа и предлагати нове могућности, те контролисати њихово спровођење а све то у циљу 

заштите животне средине. 

 

 

9. Заштићена природна и културна добра 

 

 

Овчарско-кабларска клисура се налази у централном делу Србије, у оквиру Западног 

Поморавља, а раздваја високу Шумадију, на северу, од Драгачева и Старовлашко-рашке висије 

на југу. Спада у она подручја Србије која својим природним вредностима и споменичким 

лепотама привлаче пажњу већ вековима. Основно природно обележје клисуре чине упечатљиви 

масиви Овчара и Каблара, по којима је и добила име. Главну масу ових планинских узвишења 

изграђују кречњаци из периода триајса. Мало која клисура у Србији је украшена тако израженим 

укљештеним меандрима или термалним изворима као ова. Главну морфолошку особеност 

клисуре представљају изванредно изражене окуке речног тока Мораве и доњег, најнижег дела 

долине, које је наш чувени научник Јован Цвијић назвао накалемљеним мендрима, односно 

укљештеним меандрима. Уредбом Владе Републике Србије (СЛ. Гласник РС бр. 16/2000) 

Слика 9: Манастир Благовештење 

Извор:www.glisic.2010.com 

file:///C:/Users/Pedja/Desktop/www.glisic.2010.com
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Овчарско-кабларска клисура проглашена је као заштићено природно добро I категорије – Предео 

изузетних одлика. Заштићено подручје се простире на 2250 ха, од чега је 1700 ха на подручју 

општине Чачка, а 550 ха на подручју општине Лучани. На подручју клисуре установљени су 

режими заштите Другог степена (542 ха) и Трећег степена (1707 ха). 

Поред природних лепота, туристички потенцијал Овчарско-кабларске клисуре 

представља и велики број православних манастира окружених шумама, водом и стенама. Због 

постојања десет манастира и два света места у Овчарско-кабларској клисури, она је позната и 

као „Српска Света Гора“. Неки од њих су: Манастир Благовештење,  Манастир Јовање, 

Манастир Никоље, Манастир Преображење. 

 

Богородица Градачка саграђена је крајем дванестог века. Позната је као некадашњи 

манастир Градац. Задужбина је кнеза Страцимира, брата Стефана Немање, Градачки манастир 

заузимао је значајно место међу краљевским манастирима. 

Средњовековна црква оштећена је за време турског освајања. Турци су је претворили у 

џамију. Преобраћена је у цркву од 1718. до 1739.године, па у џамију – 1813.  до 1804. Поново у 

цркву – од 1805. до 1813. године, па опет у џамију од 1813. до 1834. године.58 

Споменик ратницима Првог светског рата налази се на чачанском гробљу и јединствен је 

у свету. Подигнут је 1934. године као заједничка гробница српских и непријатељских војника, 

изгинулих или умрлих у чачанском крају у ратовима од 1912. до 1918. године. У крипти су кости  

652 српска војника и Централних сила, које потичу из Аустрије, Мађарске, Чешке, Моравске, 

Галиције, Немачке,  Бугарске и Италије.  

                                                 
58 Чанак - Медић М. и др (1992),  Богородица Градачка, Београд 

Слика 10: Споменик војводи Степи Степановићу 

Извор: www.google.com 
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Споменик војводи Степи Степановићу, на чачанском гробљу, подигнут је за живота 

прослављеног војсковође, коjи је у у овом граду живео после пензионисања. Ограду споменика 

чине камени обелисци, налик на топовске гранате, на којима су исписани називи места у којима 

је извојевао победе. Уклесана су имена на врху зрна гранате: „Пирот 1913. године“, „Цер 1914. 

године“, „Добро Поље 1918. г“. Топовска зрна су повезана металним ланцем. 

„Птице су најзначајнија животињска група подручја Овчарско-Кабларске клисуре. 

Богатство птичијег света условљено је низом еколошких услова, од којих је један од најважнијих 

релативно добра очуваност разноврсних станишта. По свом значају посебно се истичу 

разноврсна шумска станишта, стене и литице. Такође, од великог значаја су водена станишта, 

нарочито током миграције и периода зимовања за бројне врсте птица.”59  

Највећи фикус на Балкану, посађен 1971. године у     холу    Дома културе у Чачку. Од 

2004. године сврстан у III категорију заштите, као значајно природно добро Републике Србије. 

„Споменик природе „Стабла Чачка“ обухвата шест стабала на подручју града Чачка која 

се издвајају по својим карактеристикама и репрезентативности то су: 

Црни бор у селу Јежевици представља очувани 

четинар изворне дендрофлоре на подручју Поморавља. Иако 

стар око 200 година, како се процењује, доброг је здравља и 

виталности, и представља репрезентативан примерак своје 

врсте. Својом тамнозеленом купастом и високо подигнутом 

крошњом доминира двориштем Основне школе „Младост“ у 

селу Јежевица, где се налази.“60 

Стабло храста лужњака у Доњој Горевници једно је од 

насјтаријих оваквих стабала на подручју општине Чачак, са 

процењених око 400 година. Са свим одликама моћног и 

атрактивног стабла, доминира у простору где су се некада 

широко распростирале аутохтоне шуме лужњака и јасена. 

„Храст у Слатини“ је храст сладун који се налази на 

имању месне заједнице у селу Слатини, близу Слатинске 

Бање код Чачка. Представља сачувано, аутохтоно, старо и 

моћно стабло храста изузетних димензија и атрактивног 

хабитуса. Доминира простором излетишта које има културно-историјску вредност везану за 

стару оронулу дрвену грађевину отвореног типа за коју се сматра да представља судницу из 

Милошевог доба. 

                                                 
59 www.turizamputovanja.com 
60 Завод за заштиту природе Чачак 

Слика 11: Црни бор 

Извор: www.google.com 
www.zavodzazastituprirod 
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„Мијатовића храст у Чачку“ је стабло храста лужњака које је једно од најстаријих на 

подручју Чачка. Ретко је сачуван примерак стабала аутохтоних шума лужњака и јасена које су 

некада биле широко распрострањене у подручју Западне Мораве. 

„Тимотијевића храст у Мрчајевцима“ је атрактивно стабло изузетних димензија, добре 

очуваности и виталности. Тимотијевића лужњак стар око 150 година, захваљујући својим 

изванредним димензијама, сврстава се у ред најимпозантнијих споменика природе ботаничког 

карактера. 

„Цер са Каблара“ изворног порекла, вредан је и јединствен примерак стабла цера у 

Србији, репрезентативног изгледа и добре виталности. Налази се на северним обронцима 

планине Каблар, у селу Рошци, на месту званом „Ливада под Гајом“. Ово стабло храста цера, 

захваљујући свом изгледу и дендрометријским вредностима, представља праву природну 

реткост.61 

 

 

 

 

10. Закључак 

 

 

Један од највећих проблема са којима се суочава данашње глобално друштво је брига за 

екологију и животну средину. Људска небрига и немарност је довела у питање опстанак 

планете. Природа нас упозорава сваки дан! Планета земља је наш дом, а ми о свом дому не 

водимо рачуна. Све климатске промене, као и већина природних непогода су резултат човековог 

негативног утицаја. 

Формирање еколошке културе није ни мало лак задатак, поготово када имамо у виду да је 

у друштвеном понашању деценијама превладавао принцип односа према природи који је имао 

утилитарни карактер. Психологија, међу другим научним дисциплинама, покушава да нађе 

адекватан начин на који би се свест о проблемима екологије подигла на виши ниво. 

Проблем заштите природе je веома стар. Још у 5. веку п. н. е. у својој „Историји“ 

Херодот истиче потребу заштите вода од загађења. Kao пример како се треба односити према 

рекама узима Персијанце за које каже да „у реке нити мокре, нити пљују, не перу у њима чак ни 

руке, нити иком другом то дозвољавају, него указују највеће поштовање рекама“. 

Римско право и Душанов закон о одредбама о лову, испаши и др., на својеврстан начин, 

регулишу и питања заштите природе. У „Дијалектици природе“– Ф. Енгелс указује на 

                                                 
61 Завод за заштиту природе Чачак 
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катастрофалне последице у неким деловима света због нерационалног и неразумног коришћења 

природних добара, на првом месту, због сече шума. A. П. Чехов, кроз уста свог јунака, лекара и 

природњака Астрова из драме „Ујка Вања“, каже: „Шума je све мање, реке се суше, дивљач je 

нестала, клима се покварила и земља je из дана у дан сиромашнија и ружнија.“  

У Србији за време Обреновића, „Казнителним закоником“ из 1850. године, предвиђене су 

казнене мере против загађивања вода. У једном од параграфа овог законика стоји: „Ko у бунар, 

кладенац, реку, или поток што нечисто баци, чиме би се вода опоганила, да се казни затвором и 

натера реку да очисти“, док je за оне „који би отровом рибу тровали у текућим водама“ казна 

износила 10 – 25 удараца штапом. 

 

У земљама Европске Уније и Америци последње две деценије влада интензивно 

интересовање за тему Заштите животне средине. Постоји велики број часописа који објављују 

научне радове посвећене овој теми, а владе различитих земаља улажу велике количине новца у 

истраживања и активности које се спроводе у сврху превазилажења еколошке кризе. Нажалост, 

у нашој земљи су дугогодишња криза, ратови, политичка и економска ситуација учинили да ови 

проблеми дуго остану по страни. Последњих неколико година приметан је пораст интересовања 

за ову област, иако су улагања још увек на веома ниском нивоу у поређењу са земљама у 

Европи. 

Формирање еколошке културе није нимало лак задатак, поготово када се има у виду да је 

у друштвеном понашању  деценијама преовладавао немаран однос према природи и фокусирање 

на економски развој. Ниједан од економских проблема није могуће решити уколико се не 

усресреди на мењање људског понашања. Што је веће знање о еколошким проблемима и 

њиховом постанку, и што је већи значај који се тим проблемима придаје, то ће понашање бити 

усмереније на ублажавање или елиминацију тих проблема. Чиниоци који утичу на формирање и 

мењање еколошке свести, ставова и понашања јесу култура, социјализација, едукација и многи 

други. 

На основу податка горе наведених можемо да утврдимо да је стање животне средине на 

територији општине Чачак задовољавајуће. Највећи извори загађења јесу саобраћај који изазива 

буку, загађење ваздуха; индустрија која не користи никакве филтере за прочишћавање отпада 

које испушта како у ваздух тако и у реке. 

Стање загађености на Западној Морави је забрињавајуће, река је у свом току на четири 

мерних места имала јако лош статус у погледу квалитета воде тј. била је IV класе,воде које се 

могу употребљавати или искоришћавати само после посебне обраде. 

Вода и отпад нераскидиво су повезани. Сваки неадекватно одложен отпад који пре или 

касније доспева до подземних вода и загађује их. Неопходно је едуковати становништво, радити 

на стварању нових навика и стицати знања о проблему отпада као једном од највећих загађивача 

животне средине а самим тим и воде, која је наш најдрагоценији ресурс. 
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Свакако је пролбем недостак новчаних средстава за реализацију пројеката за заштиту 

животне средине. Зато је потребно издвојити приоритетне планове, како би се решио овај 

проблем. Оно што би требао да зна сваки човек на овој планети, како би дао допринос очувању 

животне средине су ових неколико правила: 

1. Шетај, вози бицикл - тако ћеш емитовати 0 штетних гасова у атмосферу. 

2. Штеди електричну енергију - сваки пут кад је користимо доприносимо ефекту 

стаклене баште. 

3. Сади дрвеће. 

4. Уместо најлонских кеса користи платнене торбе - једној пластичној кеси је 

потребно 100 година како би се разложила. 

5. Рециклирај пластичне боце, кесе, лименке, одећу, новине… Кад рециклираш ти 

онда мање отпада шаљеш на депонију, али и помажеш да се сачувају природни ресурси као што 

су дрво, нафта, алуминијум… 

6. Купуј производе који могу да се рециклирају. 

Међутим одговорност пред околином тиче се и човечанства у целини (држава, политика). 

Ако бисмо на појединца натоварили неограничену одговорност учинили бисмо људско 

деловање немогућим. Задатак је политике и државе да у целини сагледају последице човековог 

деловања, да их контролишу, да оне лоше што више онемогуће и да их према потреби 

санкционишу. 

Појединац и заједница требало би да делују заједно без потребе одређивање приоритета 

једног наспрам другог. Сваки од ова два фактора поседује своју вредност и једно од основних 

начела односа између њих је да друштво не сме својатати за себе задатке које појединац сам 

може решити али треба да ускочи онде, где задаци превазилазе снагу појединца. 
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