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Сажетак: 
 

У раду је  дат осврт на загађење елемената који чине животну средину у општини 

Мерошина са посебним освртом на здраву пољопривредну  производњу,као најважнију 

делатност на овој територији. 

Загађења су све нежељене промене физичких, хемијских и биолошких  својстава 

животне средине (ваздуха, воде и земљишта), које могу неповољно деловати на жива бића 

или нарушити њихове екосистеме. 

Огроман број загађивача, најразноврснијих загађујућих материја,мноштво начина и 

врста загађивања, али и природа самих загађења,као последица процеса загађивања 

животне средине, говоре о постојању више критеријума и система класификације. 

Рад садржи основне податке о општини Мерошина, њену историју, податке о 

природним карактеристикама и становништву. У раду се разматра стање животне средине 

и анализа  њених чиниоца : стање ваздуха, воде, отпада, ниво буке на територији општине 

Мерошина  као и предлоге мера за њихову заштиту. 

 

 

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

 

 

Abstract: 
 

The paper gives a review of the pollution, the eleмents that мake the environмent in the 

мunicipality Мerosina with particular reference to a healthy farмing, as the мost significant activity 

in this area.  

Contaмination are all undesirable changes to the physical, cheмical and biological 

properties of the environмent (air, soil and water), which мay adversely affect the living entities, 

or iмpair their ecosysteмs.  

A huge nuмber of pollutants, a wide variety of pollutants, a мultitude of ways and types of 

pollution, but also the very nature of pollution as a result of the process of environмental pollution, 

indicate the existence of мultiple and classification systeмs. 

The paper contains basic inforмation about the мunicipality of Мerošina, its history, 

inforмation about the natural characteristics and population. This work discusses about research 

of environмent and analysis of all its factors: the state of air, water,waste, noise level in the 

мunicipality of Мerošina and proposed мeasures for their protection. 
 

Key words: Environмent, air, water, noise, waste. 
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1. УВОД 

 
Oпштина Мерошина је једна од неразвијених и територијално мањих општина у 

Србији. Територија општине Мерошина  се простире између планине Мали Јастребац на 

северу, града Ниша на истоку, реке Јужне Мораве на југу и  Прокупља на западу. Живот 

на територији Општине Мерошина у многоме је условљен односно завистан од услова 

живота  у Нишу и Прокупљу.Општински центар Мерошина,налази се на половини пута 

између Ниша и Прокупља,тако да је јасна и доминација ових градова у односу и  на сва 

остала насеља у општини. 

До задњих година  XX века становништво општине је углавном било запошљено у 

фабрикама- тадашњим гигантима у Нишу: у МИН-у, ЕИ Ниш, фабрици пумпи Јастребац, 

фабрици  Вулкан, Дуванској индустрији, а из села која гравитирају Прокупљу 

становништво је било запошљено у фабрикама ФИАЗ, Топличанка, Хисар. Деведесетих 

година прошлог века дошло је до затварања већег броја фабрика, што је довело до 

смањења радних места и до отпуштања радника.Овим су били погођени и становници 

општине Мерошина, који су морали да се силом прилика врате на озбиљније бављење 

пољопривредом.  

На територији општине Мерошина становништво је углавном живело од 

пољопривреде. Основна делатност становништва на овој територији је узгој воћа  ( вишња 

и шљива) и поврћа (парадајз и паприка). Квалитет добијених производа зависи од степена 

загађености животне средине односно од степена загађености земље, воде и ваздуха.  

,, Животна  средина  јесте  скуп  природних  и  створених  вредности  чији  

комплексни  међусобни  односи  чине  окружење, односно простор и  услове  за  живот, 

то су сви  услови, околности и утицаји који окружују и  утичу на развој једног организма 

или групе организама, утицаји долазе како од живе тако и од неживе  природе.Животну  

средину  чини  свет  природе  (биљке, животиње, земљиште, ваздух  и  вода), који  је 

постојао милијардама  година  пре  човека, и свет  објеката, предмета  и  институција  које 

је  човек  сам  изградио користећи технику, технологију  и  науку  да  би  створио  

окружење  које одговара  његовим потребама и стремљењима.”  

Животна  средина  се  одликује великом  варијабилношћу  и  хетерогеношћу  у 

времену и простору и представља резултат деловања стално променљивог комплекса 

еколошких услова. На поједине организме, на одређеном месту, сав скуп еколошких 

услова делује различито, чак другачије на сваком степену њиховог развитка. Животна  

средина  открива  и  нуди  одређене еколошке  проблеме, које различити  организми, у 

складу  са  својим  генетичким могућностима, решавају  на  сопствен  начин, 

прилагођавајући  се, током еволуције, актуелним  утицајима у њој. Поред тога, она пружа 

могућност да се на истом месту населе врсте које исти еколошки проблем решавају на 

различит начин, с обзиром да имају различите прилагођености.Током својих активности, 

које могу бити урбанизација или експлоатација, човек мења природно окружење  и  то 

често тако што нарушава  природну  околину.’’ 1 

 

                                                           
1  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. 

 



СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ МЕРОШИНА

  

9 

 

Предмет овог рада представља сагледавање  стања животне средине на територији 

општине Мерошина , са свим његовим особеностима и карактеристикама које превасходно  

имају утицај на живот људи,животиња и целокупне природе. 

 Циљ овог рада је да се прикаже стање и перспективеживотне средине на територији 

општине Мерошина , да се увидом у податке и  анализом истих укаже на тренутно стање 

животне средине као и на могућности очувања здраве животне средине .  

 Најизраженији облици угрожавања природе на глобалном нивоу су :  

-          Загађивање  атмосфере  које доводи  до промене  климе, подизања  

светског мора и оштећења озонског омотача,  

- Загађивање копнених вода и светског мора,  

- Загађивање земљишта,  

- Уништавање природних екосистема и  

- Уништавање појединачних врста  

Процена стања животне средине на микро нивоу,односно процена исте за територију 

општине Мерошина, урађена је на основу постојећих знања и расположивих података. При 

изради овог рада  коришћене су следеће методе:  

 Прикупљање основних информација о следећем: 

- Физичко-географске карактеристике на територији општине Мерошина,  

- Друштвено географске карактеристике на територији општине Мерошина,  

- Стање постојеће популације са демографским карактеристикама 

- Карактеристике климе територије општине Мерошина  са метеоролошким 

подацима за шире подручје ( за мерну станицу Ниш и Јастребац)  

- Могући извори загађења на територији општине Мерошина 

- Квалитет воде  

- Квалитет ваздуха 

- Специфичност флоре и фауне на територији општине Мерошина 

-           Основни извори и начини угрожавања животне средине 

- Увид у податке на интернету, везане за предметну проблематику 

- Увид и анализа података из раније рађених пројеката у вези са предметном 

проблематиком на територији општине Мерошина 

- Анализа података обезбеђених из литературе 

  Процена утицаја је урађена на основу утврђених следећих елемената: 

- Утврђивања елемената који чине животну средину 

- Величине извора и врсте загађивања животне средине  

- Стања квалитета животне средине 

 Анализа угрожености, под којом се подразумева идентификација свих осетљивих 

ресурса на територији општине Мерошина.Здравље људи , стање материјалних и 

природних добара. 

 Одређивање мера заштите на основу резултата процене степена утицаја, за све 

чиниоце животне средине (ваздух, вода, земљиште). 

Процена утицаја разних фактора од утицаја  на животну средину општине Мерошина 

и тумачење резултата као и предлагање мера заштите је урађено  у складу са многобројним  

законским и подзаконским прописима (Закон о заштити животне средине („Службени 

гласник РС” број 135/04 и 36/09);Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 

36/09);Закон о водама („Службени гласник РС”, број 30/10);Закон о пољопривредном 

земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, и 41/09);Закон о заштити од буке у животној 

средини („Службени гласник РС”, број 36/09 и88/10); Закон о управљању отпадом ;Закон о 

заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09 и 88/10)и други прописи (Уредбе, 

Правилници и одлуке). 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ОПШТИНЕ МЕРОШИНА  
 

Општина Мерошина је општина у југоисточном делу Србије, припада Нишавском 

округу и захвата територију од 193 km². На истоку се граничи са нишким општинама 

Црвени Крст и Палилула, на северу са општином Алексинац, на западу са општином 

Прокупље и на југу са општинама Житорађа и Дољевац. 

 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

 

Слика бр1.Географски положај  

 

 

 

 

Територија општине Мерошина 

простире се на западном рубу нишке 

котлине, а са северне и северозападне 

стране излази на Мали Јастребац. 

Источна страна општинског атара 

омеђена је Јужном Моравом. Границу 

дефинишу границе целих катастарских 

општина које улазе у састав 

адиминистративног подручја општине 

Мерошина. 

Мерошина лежи на магистралном путу 

Ниш-Прокупље који представља везу 

Општине са аутопутем Београд-Ниш и 

који повезује југоисточну и источну 

Србију са Косовом. Од Ниша и 

Прокупља Општина је удаљена 17 km, 

од Београда 230 km, Скопља 220 km, а 

од Софије 160 km.  

Центар oпштине Мерошина се налази 

на 43°40´ северне географске ширине и 

21°32´ источне географске дужине, на 

надморској висини од 240 m.  
Извор : wikipedia.org 

2.2. САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ  
 

,,Инфраструктура општине је кључни предуслов приступа и опремања свих насеља 

и искоришћења компаративних предности општине, као и један од основних услова 

квалитета живота становника.Према статистичким подацима општина Мерошина има 

бољу путну инфраструктуру у односу на просек Републике Србије, односно саобраћајно 

је добро повезана са суседним општинама. Укупна путна мрежа општине представља 

0,29% путне мреже Републике Србије, односно 8,33% путне мреже Нишавског 

округа.Добра повезаност свих насеља у оквиру општине, као и њена повезаност са 

великим центрима (Ниш и Прокупље), може се додатно побољшати. Реконструкција 

путне мреже је један од задатака у наредном периоду, као и радови на унапређењу 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,па је потребно координираном 

https://commons.wikimedia.org/


СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ МЕРОШИНА

  

11 

 

модернизацијом повећати улагање у исту да би се довела на прихватљив ниво европског 

стандарда и оспособила за брз, ефикасан и безбедан транспорт.’’ 2 

Oпштина Мерошина у свом Просторном плану до 2024.године, који је донет 

2012.године, између осталог, дефинисала је и основна будућа планска решења, везана за 

саобраћај,а то су: 

- ,,Интегрисање у заједнички, јединствени саобраћајни систем Европе и то 

преко коридора X. 

- Повећање саобраћајне доступности oвог подручја државним путевима I реда  

- Комплетирање мреже (реконструкција и изградња),модернизација, 

рехабилитација и појачано одржавање на државним путевима II реда  

- Реконструкција локалне путне мреже - на територији општине постоји 

мрежа локалних путева у укупној дужини око 76 km од којих је око 60 km са савременим 

коловозом, а потребно је проширити и опремити одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом општинске путеве чији је профил такав да захтева веће интервенције, 

затим предвидети осавремењавање постојећих путева на територији општине тако да до 

краја планског периода већина путева буде са савременим коловозним застором, 

изградити или извршити реконструкцију аутобуских стајалишта на свим општинским 

путевима којима пролазе линије јавног превоза путника, реконструисати и изградити 

локалне путне мреже у циљу повећања саобраћајне доступности и повезаности насеља 

међусобно и са микроразвојним центарима на руралном подручју, односно општинским и 

регионалним центрима, као и због повезивања са зонама туристичког развоја уз израду 

идејних и главних пројеката. 

-         Повезивање са правцима железничког саобраћаја, мада развој железничког 

саобраћаја не подразумева изградњу железничке пруге.’’ 3 

 

2.3. ГРАНИЦА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
Територија општине Мерошина простире се на западном рубу нишке котлине, а са 

северне и северозападне стране излази на Мали Јастребац. Источна страна општинског 

атара омеђена је Јужном Моравом. Границу дефинишу границе целих катастарских 

општина које улазе у састав адиминистративног подручја општине Мерошина. 

„Северна граница подручја почиње на тромеђи општина Алексинац, Прокупље и 

Мерошина и из ове тачке, у смеру кретања казаљке на сату, иде граничном линијом између 

општине Мерошина и Алексинац северном спољном границом катастарских општина 

Девча, Крајковац, Азбресница и Дудулајце до тромеђе општина Алексинац и Мерошина 

и Града Ниша, а затим скреће на југ.Источна граница је граница између општине 

Мерошина и  Ниша и иде источном спољном границом катастарских општина Дудулајце, 

Облачина, Рожина и Брест, наставља северном и источном границом катастарске општине 

Александрово и источним границама катастарских општина Балајинац и Батушинац, а 

затим наставља на запад.Јужна граница је граница између општине Мерошина и Дољевац 

и иде јужном границом катастарских општина Батушинац и Балајнац, источном границом 

катастарске општине Градиште, све до тромеђе општина Мерошина, Дољевац и 

Житорађа, а затим у правцу запада води јужном спољном границом катастарских општина 

Градиште, Брест и Мерошина, скреће на југ источном границом катастарске општине 

Бучић и наставља у правцу северозапада јужном границом катастарских општина Бучић, 

Доња Расовача, Горња Расовача и Костадиновац и наставља даље на север.Западна 

граница почиње на тромеђи општина Мерошина, Житорађа и Прокупље и у правцу 

                                                           
2 Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
3 Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
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северозапада, између општина Мерошина и Прокупље, иде југозападном границом 

катастарских општина Костадиновац, Југбогдановац, Арбанасце, западном границом 

катастарске општине Арбанасце, јужном границом катастарске општине Лепаја, јужном 

и западном границом катастарске општине Дешилово, западном границом катастарске 

општине Девча и долази до почетне тачке описа на тромеђи општина Алексинац, 

Прокупље и Мерошина.”4 

 

2.4. ГЕОТЕКТОНСКЕ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

  

Општина Мерошина, једним већим делом припада Топлици а другим делом 

Нишкој котлини и Добричу, који такође припада и Топлици. Нишка котлина се налази на 

граници најстарије,родопске масе на Балканском полуострву  и млађих набраних планина.  

“Основе геолошке грађе и основе  рељефа Општине Мерошине која припада 

Топлици   постали су за време алпског набирања. Средином олигомиоцена дошло је до 

разламања старе Родопске масе, а као последица тих процеса формирале су се громадне 

планине и котлине, раздвојене раседима.У том геолошком периоду формирана је 

Топличко-косаничка котлина са својим ободом.Топличко-косаничка котлина смештена је 

једним делом  између планина  Мали и Велики Јастребац на северу.У том делу се и 

простире општина Мерошина.У неогену један залив Панонског језера продро је у 

Топличко-косаничку котлину и испунио је водом, чији је ниво достизао 760 m надморске 

висине. Топличко-косаничко неогени језеро било је најјужнији залив великог Панонског 

језера.” 5  

За морфоструктуру подручја општине од великог је значаја продужени расед Јужне 

Мораве који се од Рибарске Бање наставља према југоистоку и одваја блок Великог 

Јастрепца од блока Малог Јастрепца. 

,,Главне морфолошке црте рељефа општине одређује планина Мали Јастребац, 

западни део Нишке котлине и северни део котлине Добрич. Највиши планински врхови су 

у северозападном делу на планинском гребену Малог Јастрепца - Купињак (946 m), 

Љутички крст (904 m), Црни врх (846 m). Карактер вишег ободног дела Нишке котлине који 

је на северном граничном делу подручја општине представљен Малим Јастрепцем, 

морфолошки је јасан,тако да је у њему типски развијено и идентификовано 11 абразионих 

нивоа на висини од 910 - 630 m. Централна језерска раван јавља се на висини од 512-490 m 

и ту почиње флувио - денудациони процес. Ова раван је од доба плиоцена непрекидно 

изложена денудационом моделирању и ерозивним процесима Мораве, Крајковачке и 

Бресничке реке тако да данас обилује наносима песка и шљунка. У зависности од 

интензитета ерозије и петрографског састава терена, на територији општине Мерошина 

профили речних корита су се непрекидно мењали, тако да данас неке реке имају клисурасте 

долине, друге благе и широке, ерозивна проширења, а код Јужне Мораве су са 

полигенетским обележјем. Јаруге су честе у котлинском делу општине, а мања проширења 

тектонског и ерозивног порекла међу којима се издвајају Кованлучко - Лепајско тектонско 

проширење и простори ерозивног порекла Слатина и Дулан." 6 

Алувијална тераса Јужне Мораве је рецентна о чему сведоче меандри и муљевито-

песковите гредице и представља најнижи део подручја општине. Посебну морфолошку 

јединицу представља и Добрич који захвата јужни део територије општине. 
 

                                                           
4 Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012)  
5 Марковић, Ј. (1967). Географске области СФР Југославије, унив. уџбеник, издање Завода за уџбенике СР 

Србије, Београд. 
6 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта, „ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина,(2015) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Слика бр.2.Микрорејони пољопривредне орјентације   

 
 

 

 

У рељефу Општине 

Мерошина   доминирају 

брежуљкасто-брдовити и ниско-

планински терени.”У односу на 

природне факторе, економске и 

инфраструктурне услове за 

развој пољопривредне 

производње, издвајају се следећа 

три микрорејона:  

1.         долински микрорејон,   

2.         микрорејон побрђа и       

3.         брдско-планински  

микрорејон.” 7 

 
Извор: Просторни план општине 

Мерошина 2024 

 

,,Долински микрорејон пружа се по дну Добрича и Нишке котлине и представља 

подручје интензивне пољопривреде тржишног карактера у којој доминира повртарство и 

ратарство. Оранице и баште имају највеће учешће (преко 50%) у катастарским општинама 

које се простиру на најнижем делу планског подручја, дуж Крајковачке и Југбогдановачке 

реке и њихових притока по дну Нишке котлине. У овом, најнижем појасу, интензивно се 

узгајају повртарски производи међу којима се издвајају пасуљ, кромпир, паприка, и 

парадајз. У воћарству се поред тзв. “Облачинске вишње”, узгаја и шљива, јагода, купина, 

малина и бостан. Ово подручје је погодно и за узгој крмног биља. У долини Крајковачке 

и Југбогдановачке реке су концентрисана највећа насеља планског подручја и ту пролазе 

најзначајнији инфраструктурни системи.” 8 

,,Микрорејон побрђа захвата северни део подручја општине  и чине га виши, благо 

нагнути делови катастарских општина Девча, Крајковац, Азбресница и Дудулајце. На 

нижим речним терасама су се развили различити типови земљишта велике моћности, што 

пружа могућност дубоке обраде. На вишим терасама се такође простиру значајне 

ораничне површине које су знатно слабијег квалитета од поменутих где се претежно гаје 

жита, док њене више и присојне стране представљају област винограда и воћњака. 

Шумски покривач је овде разређен, прилично девастиран и представљен дрвном масом 

лошијег квалитета. Јављају се и знатне пашњачке површине. Једино насеље у овом 

микрорејону је Чубура, на територији катастарске општине Девча, које карактеришу 

изразито негативна демографска обележја.” 9 

,,Брдско-планински микрорејон захвата мањи, северни део планског подручја који 

захвата јужни обод Малог Јастерпца. Њега чине северни делови катастарских општина 

Девча, Крајковац, Азбресница и Дудулајце. Шумска биоценоза захвата највећи део 

површине овог микрорејона. У овом микрорејону нема насеља.” 10 

                                                           
7  Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
8  Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
9  Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
10 Просторни план општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
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,,Жива тектонска активност у прошлости указује да је шире подручје општине 

Мерошина испресецано бројним уздужним и попречним раседима па се у сеизмичкој карти 

Завода за сеизмолошка истраживања Србије за повратни период од 95 година сврстава у 

подручје 6-7° Меркалијеве скале.Тектонски склоп шире околине анализираног подручја је 

изложен према ауторима Тумача Основне геолошке карте листа “Ниш” К34-32 (1973) 1:100 

000 (лист. 1) и припада Српско-Македонској маси.Седименти неогена су таложени и 

сачувани у крупним тектонским потолинама. Они нису набирани. Локални пликативни 

облици настали су као секундарне појаве уз раседе или као атектонски набори везани за 

делапсиона кретања по падинама.Централну потолину представља подручје Јужне  Мораве, 

од којег (и унутар којег) се одвајају ровови Топлице, Нишаве и Барбеша, и Лесковачка 

потолина.“ 11 
 

 

Слика бр.10   Карта сеизмичког хазарда     Слика бр.11 Тектонска карта шире 

околине (повратни период од 95 година)                        територије општине Мерошина 

 
             
                       Извор :Републички сеизмолошки завод  Извор:Тумач ОГК СФРЈ 1:100 000 Ниш 

                       http://geoliss.mre.gov.rs 

 

сеизмичког хазарда на подручју целе општине Мерошина,за повратни период од 95 година 

креће се до 6° до 7° Mеркалијеве скале (МCS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта „ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина,(2015) 
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2.5. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Општина Мерошина има умерено-континенталну климу, са већим утицајем жупне 

климе. На климу општине делује и вертикална разуђеност копна, тако да малобројни 

простори на надморској висини већој од 600 m ( неколико планинских висова на Малом 

Јастребцу) имају субпланинску и планинску климу. Лета су доста топла и сува, а зиме 

умерено хладне. Умерено-континентална клима са благим прелазима између годишњих 

доба у котлини, али зато релативно дуга и оштра зима на планини, условили су плодно 

тле дуж реке и њених притока.  

,, Рејон Топлице  и општина Мерошина оскудева у падавинама.У погледу климе, 

територију општине Мерошина као и  територију Топлице одликују нешто хладнија 

пролећа и топлија лета. “Најхладнији месец је јануар са просечном температуром око 0ºC, 

а најтоплији је август. У јесен просечна температура износи 10-15ºC. Највише падавина 

има у мају и јуну, али и у јесењем периоду, а просечна количина падавина износи 600 

мм.”12  

Клима Србије се може описати као умерено-континентална са мање или више 

израженим локалним карактеристикама.Просторна расподела параметара климе 

условљена је географским положајем, рељефом и локалним утицајем, као резултатом 

комбинације рељефа, расподеле ваздушног притиска већих размера, експозицијом терена, 

присуством речних система, вегетацијом, урбанизацијом итд. 

 Од географских одредница које карактеришу битне синоптичке ситуације значајне 

за време и климу Србије треба споменути Алпе, Средоземно море и Ђеновски залив, 

Панонску низију и долину Мораве, Карпате и Родопске планине као и брдовито планински 

део.  

Клима општине Мерошине није проучена у довољној мери због веома ретких 

метеоролошких станица и недовољно климатских посматрања и проучавања. На њену 

климу веома јак утицај има планински обод, који је затвара са свих страна изузев са 

истока( долина Јужне Мораве која се наставља Вардарском долином). 

Климатска дешавања за општину Мерошину можемо посматрати преко најближих 

метеоролошких станица на Малом Јастрепцу и Нишу . 

На основу забележених података на овим мерним станицама можемо закључити да 

постоје одређени поуздани подаци који и обележавају и карактеришу климу на територији 

општине Мерошина,која се и простире у простору између ових  двеју мерних станица.  

              ,,Шире подручје територије општине Мерошина  има умерено континенталну 

климу коју одликују хладне зиме са падавинама и сува и топла лета. Пролећа и јесени су 

умерено топли, са израженим падавинама.За анализу климатских карактеристика 

коришћени су подаци РХМЗ-а који је извршио осматрања падавина, температуре, 

влажности ваздуха и ветрова на Хидрометеоролошкој станици Ниш и Јастребац за период 

од 1991. до 2012. године које могу репрезентовати климатске карактеристике ширег 

подручја.Подаци о вредностима најважнијих климатских параметара приказани су у 

одговарајућим табелама и дијаграмима.'' 13  

 

  

  

 

 

                                                           
12 www.agroмedia.rs  
13 Студија о процени утицаја на животну средину „ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина,(2015) 
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Табела бр.1  Годишње вредности ваздушног притиска и температуре на појединим мерним 

станицама у Србији у 2016.години  

 
             Извор:Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије,Београд  2017 

 

        

 

     Максимална температура за Србију у 2016.години, забележена је у вредности од 38°C. 

на мерној станици у Нишу 14. јула а тог истог дана  је на мерној станици на Јастрепцу 

забележено  36,5°C. Територија општине Мерошина простире се између те две мерне 

станице те се поуздано може тврдити  да се тог дана максимална температура и на простору 

Мерошине кретала између 37 °C и 38 °C. 
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 Графикон бр. 1       Графикон бр. 2 

  
 
Извор : Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије,Београд  2017Кривуља приказује 

просек од 1961-1990 године,а график стање у 2016.години 

  
Табела бр.2  Годишње вредности ваздушног притиска и температуре у 2016.години                            

на  мерној станици Ниш 

 
Извор:Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије,Београд  2016. 
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Табела бр.3  Годишње вредности ваздушног притиска и температуре у 2016.години 

на мерној станици Јастребац 

 

Извор:Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије,Београд  2017 

 

,,Температура ваздуха на територији општине Мерошина ,анализирана је на основу 

података за период осматрања од 22 године, тачније од 1991. до 2012. године, као и на 

основу забележених  података у 2016.години. Подаци су дати табеларно,у табели бр.4 су 

такође приказане средње, минималне и максималне месечне температуре и средње годишње 

температуре ваздуха за осматрани период као и за 2016. годину. 

Из приказаних података, уочен је тренд пораста температуре од јануара до јула, а 

потом тендеција опадања до децембра. Максимална средњемесечна температура ваздуха 

током периода осматрања забележана је јула 2012. године и износила је 26,6°C.Минимална 

средњемесечна температура ваздуха у наведеном периоду је регистрована фебруара 2012. 

године  -4,0°C. Просечна вишегодишња температура ваздуха за период 1991-2012. године 

износи 12,2°C.Минимална средња годишња температура ваздуха у наведеном периоду је 
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износила 10,6°C и забележена је 1991. године, док је максимална средња годишња вредност 

регистрована 2007. године и износила је 13,5°C. '' 14        

    

         Табела бр.4 Минималне, максималне и средње месечне и средње годишње вредности 

температура ваздуха (oC) на метеоролошкој станици Ниш, за период 1991 - 2012. године 

 

година 

месец T 
sr 
(°C) 

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

1991 0.0 -0.2 8.3 10.5 12.7 20.6 21.4 19.6 17.0 11.6 7.8 -2.2 10.6 

1992 -0.6 2.2 6.7 12.0 16.2 19.3 21.8 25.6 17.8 13.8 7.2 0.6 11.9 

1993 -1.3 -1.2 4.5 12.1 17.9 20.9 22.7 23.6 17.8 14.6 2.9 4.3 11.6 

1994 3.9 3.2 9.6 12.9 17.9 20.3 23.1 23.5 21.7 11.8 7.2 2.0 13.1 

1995 0.0 6.4 6.5 11.3 15.7 20.7 24.0 20.7 16.2 11.6 3.6 3.1 11.7 

1996 0.3 -0.2 2.3 11.5 18.2 21.3 22.5 22.9 14.5 12.1 8.5 2.0 11.3 

1997 1.2 3.7 5.4 6.4 17.7 21.4 21.1 19.8 15.7 8.8 7.8 3.2 11.0 

1998 3.2 4.8 4.2 14.4 16.0 22.1 23.6 23.6 16.6 13.1 4.5 -2.5 12.0 

1999 0.6 1.4 8.2 12.6 17.0 20.0 21.6 22.6 18.9 11.9 6.2 3.2 12.0 

2000 -2.6 3.2 7.3 15.0 18.6 21.2 23.4 24.6 16.9 13.8 10.8 
4.2 13.0 

2001 4.3 4.0 11.6 11.2 17.6 19.0 23.4 23.6 16.7 13.8 5.0 -2.8 12.3 

2002 -0.4 7.3 9.8 11.4 18.6 21.6 23.6 21.1 16.4 12.2 8.8 1.0 12.6 

2003 0.8 -1.8 5.9 11.0 20.2 23.5 23.3 25.1 16.8 10.8 8.9 2.6 12.3 

2004 -0.5 2.8 7.3 13.3 15.0 19.7 22.5 21.6 16.8 14.7 6.5 3.5 11.9 

2005 0.8 -1.7 5.1 11.8 16.8 19.0 22.3 20.5 17.9 12.3 5.7 3.5 11.2 

2006 -1.5 1.2 6.3 13.3 17.0 20.0 22.9 21.2 18.3 14.0 6.7 2.4 11.8 

2007 5.4 6.6 10.0 13.3 18.8 23.6 26.2 24.6 16.1 11.6 4.6 0.8 13.5 

2008 1.5 4.4 8.7 13.1 17.9 22.3 22.6 23.5 16.3 13.7 9.1 4.7 13.2 

2009 0.7 2.5 6.6 14.3 18.3 20.5 22.8 23.0 18.7 11.9 8.3 4.5 12.7 

2010 1.2 3.5 7.6 12.9 17.2 21.0 23.0 23.6 17.9 10.1 12.1 2.8 12.7 

2011 0.6 0.3 6.9 12.5 16.4 21.2 23.5 24.2 21.6 10.7 3.9 3.7 12.1 

2012 0.1 -4.0 8.3 13.4 16.5 23.9 26.6 25.0 21.3 14.3 9.7 1.0 13.0 

Температура у  (°C) 

мin T  -2.6 -4.0 2.3 6.4 12.7 19.0 21.1 19.6 14.5 8.8 2.9 -2.8 10.6 

sred T  0.8 2.2 7.1 12.3 17.2 21.1 23.1 22.9 17.6 12.4 7.1 2.1 12.2 

мax T ) 5.4 7.3 11.6 15.0 20.2 23.9 26.6 25.6 21.7 14.7 
12.1 4.7 13.5 

Извор:РХМЗ Србије са хидрометеоролошке станице „Ниш” 

  

Падавине на ширем простору који захвата и територију општине Мерошина  у 2016.години  

евидентиране су у много већим количинама него што је забележено у тридесето годишњем 

просеку у периоду од 1961 до 1990 године. 
                            

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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                            Графикон бр.3  Падавине  у 2016.години 

 

Кривуља приказује просек 

од 1961-1990 године,а 

график стање у 

2016.години 

 

 

 

 

 
 Извор : Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије, Београд  2017 

 

,, Количине падавина које се излуче у широј околини територије општине Мерошина  

у току године су различите и неравномерно распоређене. Њихове вредности варирају у 

широким границама, а распоред падавина које се излуче на тој територији  указују да 

преовладава континентални плувиометријски режим. '' 15 

  

Табела бр.5  Минималне, максималне и средње месечне и средње годишње вредности падавина на 

метеоролошкој станици Ниш, за период 1991 - 2012. године 
 

година 

месец П 

Ср 

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

1991 6.0 50.0 36.7 75.6 77.0 25.1 99.5 57.3 8.1 49.7 42.9 43.9 571.8 

1992 11.8 26.3 28.2 66.6 35.8 109.8 19.5 10.2 11.2 64.9 88.5 20.2 493.0 

1993 9.9 22.4 56.5 37.6 66.8 29.5 9.5 13.5 66.6 24.3 46.0 70.9 453.5 

1994 41.8 11.7 23.4 53.1 39.3 79.7 43.4 21.9 38.9 37.7 13.7 30.4 435.0 

1995 75.2 37.5 34.4 59.3 40.9 34.4 61.2 82.2 62.7 2.7 52.0 91.6 634.1 

1996 25.4 46.2 42.8 51.0 85.3 10.3 5.5 10.8 201.1 39.1 51.4 89.7 658.6 

1997 11.6 17.2 39.5 68.0 68.3 39.7 67.5 86.9 24.8 95.2 26.7 45.9 591.3 

1998 18.1 24.8 28.2 20.0 52.2 28.5 42.1 42.4 114.2 97.5 51.3 31.4 550.7 

1999 49.4 56.8 9.8 77.9 54.6 115.4 40.6 10.4 46.9 39.6 47.0 69.4 617.8 

2000 57.7 29.4 34.7 21.3 37.5 36.1 50.5 6.5 78.6 9.3 11.4 12.6 385.6 

2001 14.3 44.1 41.8 133.4 40.1 83.3 43.9 73.8 118.7 3.5 43.2 22.2 662.3 

2002 18.7 13.2 30.0 71.2 87.8 61.8 72.4 107.8 62.2 51.1 26.4 59.8 662.4 

2003 67.8 14.0 9.6 51.4 60.1 24.8 35.8 46.3 53.6 115.1 40.0 28.9 547.4 

2004 78.2 66.2 51.8 55.6 36.6 106.9 43.6 24.8 63.4 57.1 126.5 45.6 756.3 

2005 49.2 60.8 69.5 89.0 103.6 50.8 44.8 85.0 21.1 38.3 42.5 76.4 731.0 

2006 34.0 56.6 85.7 62.6 39.2 67.8 30.9 111.7 15.7 37.2 27.8 51.2 620.4 

2007 29.0 35.9 26.2 6.4 116.5 13.9 7.7 32.2 58.6 131.7 117.3 24.8 600.2 

2008 33.1 8.4 63.4 76.1 45.3 30.4 84.1 61.5 30.3 24.6 46.0 116.0 619.2 

2009 52.4 37.6 50.9 21.4 25.6 119.2 44.0 43.0 35.8 106.3 100.9 73.5 710.6 

2010 54.0 88.3 48.8 79.5 68.8 67.4 35.8 29.5 14.4 73.7 44.9 72.6 677.7 

2011 24.6 43.2 30.7 12.4 71.3 42.5 67.6 4.1 38.4 36.7 1.7 38.7 411.9 

2012 98.1 61.0 13.5 85.8 162.0 5.9 37.9 10.6 14.7 53.3 8.5 79.9 631.2 

 У mm 

мин П  6.0 8.4 9.6 6.4 25.6 5.9 5.5 4.1 8.1 2.7 1.7 12.6 385.6 

сред П  39.1 38.7 38.9 58.0 64.3 53.8 44.9 44.2 53.6 54.0 48.0 54.3 591.9 

маx П  98.1 88.3 85.7 133.4 162.0 119.2 99.5 111.7 201.1 131.7 126.5 116.0 756.3 

Извор:РХМЗ  Србије са хидрометеоролошке станице „Ниш”  

,, Анализа режима падавина извршена је за период од 1991. до 2012. године, односно за 

временски период од 22 године. Подаци о годишњим сумама падавина, средњим, 

                                                           
15  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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минималним и максималним и месечним падавинама за назначени период дати су у 

табели бр.5 . '' 16 

,,На основу података приказаних у табели бр.5 и на основу 

података РХМЗ-а Србије са хидрометеоролошке станице „Ниш” за период 

осматрања 1991-2012. године, уочава се да је максимална месечна вредност падавина 

забележена у септембру 1996. године и износила је 201,1 mm, док је минимална месечна 

вредност падавина забележена новембра 2011. године (1,7 мм воденог талога). 

Максимална годишња сума падавина у поменутом периоду осматрања 

износи 756,3 мм (2004. године), а минимална 385,6 мм воденог талога (2000. године). 

Просечна вредност годишњих сума падавина износи 591,9 мм. '' 17 

 ,, Релативна влажност ваздуха зависи од температуре ваздуха, ветрова, апсолутне 

висине,облачности, па је расподела влажности по месецима последица поменутих фактора, 

пре свега температуре ваздуха с којом се налази у обрнуто пропорционалном односу. 

Влажност ваздуха има знатан утицај на процес испаравања на неком подручју што је 

најизраженије у вегатационом периоду. 

 У табели бр.6 приказане су вредности релативне влажности ваздуха за 

хидрометеоролошку станицу “Ниш” за период осматрања 1991-2012. Године '' 18 
Табела бр.6 Средње месечне и годишње вредности релативне влажности на метеоролошкој  

станици Ниш, за период 1991 – 2012. година 

година месец Wsr  
(%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 80 76 66 67 73 63 72 75 69 72 77 84 73 

1992 83 76 60 63 58 74 61 50 55 72 78 79 67 

1993 78 73 72 60 63 56 50 48 60 69 76 79 65 

1994 80 70 65 67 61 53 62 55 60 73 74 78 67 

1995 78 71 67 63 68 63 58 67 73 73 80 78 70 

1996 75 76 71 61 68 60 51 59 76 75 77 85 70 

1997 82 68 66 68 58 63 67 72 71 74 75 81 70 

1998 78 71 60 55 67 60 56 55 75 76 80 83 68 

1999 85 75 62 70 70 73 73 62 71 74 77 78 73 

2000 80 73 61 59 58 54 51 45 70 67 72 76 64 

2001 75 74 60 68 65 64 63 62 72 75 78 79 70 

2002 80 67 59 65 62 64 63 73 72 76 74 80 70 

2003 83 74 59 60 61 61 59 50 68 78 78 78 67 

2004 81 78 67 66 68 72 64 66 68 77 80 81 72 

2005 80 78 69 62 71 66 68 74 76 72 77 81 73 

2006 77 78 72 66 64 69 61 69 69 71 76 84 71 

2007 72 70 60 52 66 58 42 58 70 79 81 82 66 

2008 79 68 66 71 65 62 63 58 69 75 73 78 69 

2009 82 77 75 59 65 69 66 65 68 78 82 81 72 

2010 79 79 68 71 71 72 70 65 67 77 71 79 72 

2011 83 80 69 59 69 63 61 54 58 72 75 82 69 

2012 81 76 56 64 72 55 50 45 53 69 75 82 65 

% релативне влажности (W) 
мin W  72 67 56 52 58 53 42 45 53 67 71 76 64 

sred W  80 74 65 63 66 63 61 60 68 74 77 80 69 

мax W  85 80 75 71 73 74 73 75 76 79 82 85 73 

Извор: РХМЗ  Србије са хидрометеоролошке станице „Ниш” 

 

                                                           
16 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
17 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина,(2015) 
18 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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,,Средња вишегодишња вредност релативне влажности ваздуха за 

хидрометеоролошку станицу “Ниш” износи 69 %. Вредности средњих месечних влажности 

ваздуха крећу се од 60 % у августу до 80 % у децембру и јануару. Минимална средња 

месечна вредност релативне влажности ваздуха у наведеном периоду је констатована јула 

2007. године и износила је 42 %, а максимална вредност забележена је јануара 1999. године 

и децембра 1996. године од 85 %. Годишњи ток релативне влажности ваздуха стоји у 

обрнутом односу са годишњим током температуре ваздуха. Тако су зими вредности 

релативне влажности највеће, мада тада у ваздуху има мање водене паре.  

У топлијем делу године ваздух има мању густину и потребно је знатно више водене паре да 

га засити.Тада су вредности релативне влажности мање, мада је присуство водене паре веће, 

односно већа је апсолутна влага. Приметан је обрнути ток релативне влажности ваздуха 

према току температуре ваздуха. Од пролећних ка летњим месецима релативна влажност 

спорије опада, а од јесењих према зимским брже се повећава.'' 19 

,, Ветар је веома важан климатски елемент. Он пре свега има велики утицај на 

обликовање климе, као модификатор. С обзиром да доноси особине области из које 

долази,посебно је велики његов значај у пољопривредној производњи, где може бити 

користан или штетан. Осим тога, утиче на процесе образовања росе, затим у пролеће, за 

време велике влажности земљишта, ветар повећава испаравање. Подаци о брзини и правцу 

дувања ветра у широј околини истраженог простора су анализирани на основу података 

регистрованих на хидрометеоролошкој станици Ниш током периода 2000-2012. година. 

 У табели бр.7 су приказане средње вишегодишње брзине ветра регистроване на 

хидрометеоролошкој станици “Ниш” за период осматрања 2000-2012. године. 

Максимална средња брзина ветра током анализираног периода је 2,5 м/s и то када је ветар 

дувао из правца југа (S), а минимална средња брзина је износила 1,7 м/s и то када је ветар 

дувао из правца запада (W)  

 
Табела бр.7 Средњегодишња брзина ветра у периоду 2000-2012. година за хидрометеоролошку 

станицу Ниш  
 
Права
ц 

ветра 

година Средња 

брзина 

ветра 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N 2.7 2.8 2.5 2.9 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.6 1.9 

NE 2.3 2.5 3.2 2.6 2.0 1.3 1.4 1.5 1.4 1.5 1.7 1.5 1.4 1.9 

E 2.1 2.3 2.6 2.3 2.3 1.3 1.4 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.4 1.9 

SE 1.7 2.1 2.0 1.9 2.5 1.8 2.0 2.3 2.0 2.2 2.0 2.1 2.0 2.0 

S 2.5 2.5 2.7 2.3 3.2 2.4 2.2 2.7 2.6 2.3 2.3 2.4 2.2 2.5 

SW 2.0 1.7 2.0 2.2 2.4 1.6 1.5 1.6 1.9 2.1 1.4 2.0 1.8 1.9 

W 1.8 1.7 1.9 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.8 1.7 1.5 1.9 2.0 1.7 

NW 2.9 3.1 2.8 2.9 2.7 1.9 2.2 2.3 2.3 2.0 1.8 2.2 2.3 2.4 

                     Извор:РХМЗ Србије са хидрометеоролошке станице „Ниш”  

У табели бр.8 су приказане средње годишње вредности учесталости правца ветра. 

Уочава се да је најмања учесталост правца дувања ветра из правца југозапада SW (25%), а 

највећа из правца северозапада NW (177 %). '' 20 
 

 

 

 

                                                           
19 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
20 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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Табела бр.8 Средњегодишња учесталост правца ветра у периоду 2000-2012. година за 

хидрометеоролошку станицу Ниш,  
 
Права
ц 

ветра 

година Средњ

а 

учеста

л 

ветра 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N 79 100 73 115 137 148 157 156 142 151 142 174 162 134 

NE 90 100 117 112 94 133 126 138 155 140 170 196 150 132 

Е 217 153 199 189 149 101 117 126 153 120 146 109 117 146 

SЕ 35 35 43 35 41 30 38 46 37 25 42 22 30 35 

S 59 60 58 44 39 20 22 32 32 23 29 8 26 35 

SW 46 52 48 48 32 13 11 14 17 9 20 1 13 25 

W 63 61 55 59 4 28 21 23 23 20 28 18 27 33 

NW 173 192 153 210 194 197 148 172 142 172 178 188 178 177 

  
   Извор:РХМЗ Србије са хидрометеоролошке станице „Ниш”  

 
Табела бр.9 Мерење честине и брзине  ветра на мерној станици Јастребац у 2016.години

 
Извор: Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије,Београд  2017. 

 

Табела бр.10 Мерење честине и брзине  ветра на мерној станици Ниш у 2016.години 

 

 
                    Извор: Метеоролошки годишњак 1, Климатолошки подаци,РХМЗ Србије, Београд  2017. 
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,,Климатске одлике овог краја указују на то да је подручје донекле изложено 

утицајима ветрова (у јесен, зиму и пролеће дува „кошава”, док је у лето замењује 

северозападни ветар), међутим ризик од појаве олујних ветрова са разорном  снагом и 

интензитетом  је низак. 

Ветрови који допиру са југа и југозапада су топли и имају фенски карактер, јер се 

налазе под утицајем медитеранских ваздушних маса, које се пробијају уз Вардарско-

моравску долину. Ови ветрови углавном доносе повишење температуре.” 21 

  

2.6. ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

,,Хидрографска мрежа шире околине територије општине Мерошина припада 

Црноморском сливу. Највећи површински ток на подручју општине Мерошина  представља 

река Јужна Морава која протиче источно од ње односно представља источну границу 

територије општине. Целим својим током кроз ово подручје има одлике равничарске реке 

са плитким и нерегулисаним коритом и променљивим режимом вода, који је условљен 

бујичним карактером њених притока. Дужина Јужне Мораве износи 295 km, док јој је 

површина слива 15.469 km2. Просечни годишњи протицај Јужне Мораве, на водомерној 

станици Корвинград је 67,3 м3/s, а код Мојсиња 112 м3/s. Ови протицаји у току године 

показују знатна одступања, тако да су максимални протицаји код Мојсиња у марту 228 m³/s, 

а минимални у августу 29,3 м³/s. Такав режим протицаја условљен је топљењем снега у 

пролеће, као и минималним падавинама и великим испаравањем у току лета.Крајковачка и 

Југбогдановачка река које у летњим месецима остају без воде, имају незнатан утицај на 

укупан протицај Јужне Мораве.'' 22 

На слици бр.3  приказан је део хидрогеолошке карте Србије са назначеном 

локацијом Мерошине. 

          

                                         Слика бр.3. Део хидрогеолошке карте Србије 

                                   са назначеном локацијом Мерошине. 

 

 
                   Извор: www.srbijavode.com 

 

                                                           
21  Оперативни план за заштиту од поплава на територије општине Прокупље (2013) 
22  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина,(2015) 

http://www.srbijavode.com/
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,, Водно земљиште је земљиште на коме стално или повремено има воде,због чега 

се формирају посебни хидролошки,геоморфолошки и биолошки односи који се 

одражавају на акватични и приобални екосистем.Водно земљиште текућих вода је корито 

за велику воду и приобално земљиште.Најзначајнији природни водотоци на планинском 

подручју су Крајковачка и Југбогдановачка река. Ширина појаса приобалног земљишта 

износи : у подручју незаштићеном од поплава до 10 м,у подручју заштићеном од поплава 

до 50 м рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју по чл.9.Закона о водама 

( ‘’Службени гласник РС’’,бр. 30/10 ) .Водно земљиште обухвата и напуштена корита и 

пешчане и шљунковите спрудове које вода повремено плави,као и земљиште које вода 

плави услед радова у простору.Водене површине и водно земљиште тренутно покривају 

око 115 ха и заузимају око 0,6 % планског подручја.Сви водотокови припадају сливу 

Јужне Мораве.” 23 

 

За хидрографију Општине Мерошина, значајно место имају и два језера, 

Облачинско и Крајковачко. 

 
Слика бр.4.Крајковачко језеро 

 

 
               Извор:   https://www.google.rs/maps 

  
Слика бр.5.Облачинско језеро 

 

 
                  Извор : http://showmystreet.com/     

 

  

Облачинско језеро се налази у југоисточној Србији,поред села Облачина,оно је 

природно језеро и на надморској висини 275 m. 

Дугачко је 550 а широко 450 метара и приближно је округлог облика.Преко лета 

дужина његове обалске линије износи километар и три стотине педесет метара, а највећа 

дубина око пет метара. Језеро се простире на површини од око 23 хектара.Видљиво је чак 

и са висине од око 10.000 м. 

Настало је почетком шездесетих година прошлог века када су Облачинске баре и 

претворене у језеро.Изграђен је мотел и земљана брана 1965.године а корито некадашње 

забарене површине је продубљено, напуњено водом и испуњено рибом. 

Поред језера је изграђен базен ширине-дужине скоро 100 м,који је некада 

представљао атракцију а данас је ван употребе,али је знатно испуњен рибом, затим 

кошаркашки терен и фудбалско игралиште као и мотел са бунгаловима . На обалама језера 

                                                           
23  Просторни план Општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
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је изграђено и викенд насеље.Тада је језеро било најпосећеније дневно 

летовалиште  Нишлија и уопште свих из околине.Међутим објекти су запуштени 

средином осамдесетих година.Касније околина језера је поново уређена тако да је 

прочишћена обала језера и направљена висока земљана обала. 

Део бедема који се налази с јужне стране повремена језерска отока је ерозијом 

снизила и због тога се није могло образовати пространије језеро.Људи су преградили 

отоку како би задржали висок ниво воде и овде је реч о комбинацији природног језера и 

вештачке акумулације, која је пространија а дубља од првобитног језера.  

Вода је стајаћа,температура достиже лети 30˚ C а од пре неколико година у језеро 

се доводи чиста планинска вода из Крајковачке реке, тј. Крајковачкој језера. У те наменске 

сврхе је изграђен  систем који је дуг три километра којим се  упумпава вода у Облачинско 

језеро. 

У рано пролеће, услед топљења снега на Малом Јастрепцу, расте и водостај за око 

један метар.Језеро се све време водом допуњава и преко подземних врела, има их чак 90. 

Зато су сва досадашња еколошка мерења указивала да је реч о релативно чистој језерској 

води, која, једино, преко лета, када рапидно опадне водостај, губи на проценту кисеоника 

па самим тим и на чистоти. Иначе, проценат таложења муља није велики, што олакшава 

лов риба. 

 
Слика бр.6 Облачинско језеро 

Извор : www.vikipedija.com 

 

 

Језеро је најдубље негде на средини, али идеални за риболов су приобални делови, 

нарочито код бетонске бране, и Мотела “Језеро”. Ту се налази и бетонска писта за 

такмичење на којој нишки риболовци организују надметања у лову удицом на пловак, док 

су чланови шаранске секције организовали друго коло мастер лиге лова 

шарана.Доминирају шаранске врсте риба : Бабушка,Шаран,Толстолобик.Језеро са 

околином пружа изванредне могућности за одмор, забаву и туризам. У околини је раније 

био велики број воћњака (плантажа) са чувеном Облачинском вишњом . 
 

 

 

 

 

  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B0
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                            Слика бр.7 Базен некада                                          Слика бр.8  Базен данас 

                                                                                    
Извор : https://www.google.rs/search?q=bazen.            Извор : Марија Pанђеловић 2017.год 

 

Крајковачко језеро је вештачка акумулација настала изградњом бране на 

Крајковачкој реци, левој притоци Јужне Мораве.Језеро се налази на југозападним 

падинама планине Мали Јастребац, на око 2,5 km северозападно од села Крајковац. 

Површина језера је око 1 km² 

 

Језеро је првобитно било замишљено као природна акумулација за снабдевање 

свих села у општини Мерошина, пијаћом водом али од изградње водовода се због 

недостатка пара одустало. 

Близина Малог Јастрепца ( удаљеност од седишта општине око 12 km ) омогућава 

развој планинарења, зимских спортова, логоровања и лова на дивљач. 

 

 

 

                Слика број 9. Крајковачко језеро 

 
                 Извор : panoramio.com 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=bazen
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2.7. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

За педолошку  структуру територије општине Мерошине од великог су значаја 

тектонска збивања која су се манифестовала на различите начине, а нарочито расед Јужне 

Мораве који на истоку са Јастребачко-Копоничким раседом означава границу различитих 

геолошких формација - прекамбријских гнајсева и језерских доњомиоценских наноса који 

покривају и највећи део подручја општине.У алувијалним равнима Јужне Мораве, 

Крајковачке и Југбогдановачке реке јављају се пешчани спрудови и песковите глине. 

Према основној геолошкој карти Србије, територија општине Мерошина  се налази 

на подручју на коме доминирају кластичне стене које су настале у периоду горњег миоцена 

и доњег плиоцена. Кластити представљају седиментне стене које су настале разарањем или 

хемијском разградњом старијих стена и таложењем на месту где је постојала преносна снага 

воде, леда или ветра. 

На ширем простору простиру се и старије пролувијално-делувијалне, као и 

алувијалне наслаге настале захваљујући протицању Јужне Мораве и њених притока. 

Пролувијално-делувијалне наслаге настају комбинованим акумулационим процесима 

падинског спирања и бујичног сношења материјала. Изграђени су од дробине, шљунка, 

песка и суглина. Алувијални седименти настају таложењем вученог и суспендованог наноса 

сталних водених токова. У погледу гранулометријског и минералошког састава те 

структурно-текстурних карактеристика, материјални састав јако варира. 

Што се тиче рудног и минералног богатства подручја општине Мерошина, оно је релативно 

скромно. На основу геолошких проспекција регистровани су бентонит и туф на потезу 

Баличевац - Мраморски поток, кварцит на падини Малог Јастрепца код села Азбресница, 

бигар на потезу Биљег - Облачина, амфилот на подручју Дудулајце - Крајковац, глина код 

села Мраморски поток, као и присуство неметала (песка и шљунка) у артешким подземним 

водама алувијуму Јужне Мораве, Крајковачке и Југбогдановачке реке. 

Педолошки слој за подручје Мерошине  има следећи састав: 

,, Чернозем се јавља у крајевима који годишње примају мале количине падавина.Због тога 

је на њима развијена травно-степска вегетација.У току жарког и сувог лета вегетација се 

брзо осуши. Чернозем је земљиште велике плодности,што потиче од повољних физичких 

,хемијских и биолошких својстава.На њему одлично успевају житарице.Смонице обично 

заузимају ниже брежуљкасто земљиште.Смонице су збијена глиноваста земљишта 

,загасито црне боје.Лети се нагло суше и пуцају.По садржини хранљивих материја спадају 

у плоднија земљишта.На смоницама најбоље успевају ратарске културе,затим крмно биље 

и воће а слабије жито.Покривају највећи део општине и простиру се од подножја Малог 

Јастрепца па све до Јужне Мораве .Гајњаче су земљишта смеђе,црвенкасте или руменкасте 

боје што зависи од примеса гвожђа,алуминијума и других материја.Врло су погодне за 

ратарство,воћарство,виноградарство и шуме.Применом агротехничких мера могу постати 

земљишта велике производне вредности.Смонице и гајњаче покривају највећи део 

простора. Црвенице и подзоли: Црвенице су глиновите, мрвичасте структуре.Садрже 

извесну количину оксида гвожђа.Имају добра физичка и хемијска својства за 

пољопривредне и шумске културе.Подзоли се јављају у вишим планинским 

крајевима.Најчешће су светло сиве боје.Гајење култура могуће је уз примену ђубрења и 

агротехничких мера.Скелетна и скелетоидна земљишта су релативно млада,постала су 

распадањем стена,састоје се од ситног камења и шљунка који су угласти и груби.’’ 24 

                                                           
24  Родић П. Драган и Павловић А. Мила,Географија Југославије 1 (1994) Београд 
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 Земљиште се сврстава у условно обновљиве ресурсе и представља танак растресити 

површински слој земљине коре који је настао дуготрајним узајамним деловањем геолошке 

подлоге, климе и живих бића. Основне карактеристике земљишта су плодност, присуство 

воде, кисеоника, минералних и органских материја. Земљиште има своје еколошке 

функције (продукција биомасе, заштита флоре и фауне, филтрира органске, неорганске и 

радиоактивне материје) и социоекономске функције.У зависности од намене земљишта, 

активности које се на њему врше, земљиште има различите карактеристике и угрожено је 

различитим видовима загађења.Земљиште на подручју општине Мерошине се карактерише 

великим бројем систематских јединица. Квалитет земљишта се прати на основу законских 

оквира који су дати у Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 

135/2004 и 36/2009). У циљу очувања квалитета земљишта прати се стање и начин 

коришћења земљишта, идентификују се осетљива подручја и одређују се карактеристике 

земљишта. На основу испитивања квалитета и основних карактеристика земљишта, 

утврђује се садржај хумуса, односно плодност земљишта, садржај микроорганизама и 

њихова активност, количина опасних материја, количина остатака пестицида. 

Земљиште које се користи за пољопривредну производњу оптерећено је употребом 

агрохемијских средстава.Да би се пољопривредно земљиште користило за производњу без 

негативних утицаја на здравље људи, потребно је испитивање квалитета и састава 

земљишта као и праћење стања  земљишта. Земљиште је још угрожено и депонијама 

комуналног отпада, отпадним водама и контаминираним атмосферским водама. 

,,Према специфичностима и основним морфолошким, планским, историјско-

амбијенталним и другим карактеристикама, подручјe општине заузима  укупну површину 

од  19325 ha од чега се Просторним планом општине предвиђа земљиште  за следеће 

основне намене: 

- земљиште за пољопривредну производњу; 

- земљиште под шумом; 

- потоци, реке језера и остало водно земљиште; 

- Земљиште за изградњу насеља и инфраструктуре ‘’ 25 

 

         Табела бр.11 Биланс површина према основним наменама простора 

 

 

 

  

 

 

 
 

                           Извор : Републички завод за статистику Србије и рачуница у AutoCAD-u 

 Према билансу коришћења простора земљиште за изградњу заузима 10,7% 

(2.059 ha)  укупног простора, претежно дуж путних праваца и на нижим речним терасама 

Крајковачке реке. Најплоднија земљишта се простиру углавном на алувијалним равнима 

и речним терасама а земљишта погодна за воћарсто и ратарство простиру се на  благо 

нагнутим и осунчаним падинама Малог Јастрепца.Земљишта погодна за пољопривредну 

производњу обухватају 71,6% (13.841 ha). Шумски покривач се одржао на вишим и 

стрмим деловима док је у нижим у највећој мери искрчен за пољопривредну производњу 

                                                           
25  Просторни план Општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 

 

 

 

ВРСТА ЗЕМЉИШТА 

ПОВРШИНА 

ha % 

Пољопривредно земљиште 13.841 71,6 

Шуме и шумско земљиште 3.310 17,1 

Водно и остало земљиште     115 0,6 

Грађевинско подручје 2.059 10,7 
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и обухвата 17,1% (3.310 ha) површине планског подручја. Водно и остало земљиште 

заузима 0,6% територије плана (115 ha). 

            Пољопривредно земљиште ,,На квалитет пољопривредног земљишта велики 

утицај имају геолошка подлога, типови земљишта, рељеф, физичко-хемијске особине, 

клима, хидролошке карактеристике подручја, природна флора, фауна, еколошки фактори, 

као и начин обраде и коришћења.Дејством ових фактора створени су разноврсни типови 

и подтипови тла на релативно малој територији мерошинске општине.Најплодније 

пољопривредно земљиште налази се у алувијалним равнима Јужне Мораве, Крајковачке 

и Југбогдановачке реке и њихових притока и на ближим долинским странама, терасама и 

побрђу. У овим деловима подручја мерошинске општине и агроеколошки услови за развој 

пољопривреде су највећи, а најслабији су на косим и стрмим странама Малог 

Јастрепца.Према подацима Републичког завода за статистику, пољопривредно земљиште 

на територији општине Мерошина заузима 140,47 km². Од 108 km² под ораницама и 

баштама, житарице заузимају 70,79 km², поврће 13,18 km² (актуелна производња пасуља 

и кромпира), а под крмним биљем (детелином и луцерком) се налази 12,51 km²обрадивих 

површина. Под воћњацима се налази 14,69 km², а најзаступљенија воћарска култура је 

свакако тзв. “Облачинска вишња”, а последњих година тенденцију раста има и 

производња шљива, јагода, купина, малина и бостана. Виногради заузимају 4,45 km² и 

углавном се налазе на топлим и полутоплим експозицијама што погодује производњи 

грожђа високог квалитета. Учешће ливада и пашњака у односу на укупну пољопривредну 

површину износи 19,04 km², а парцеле су уситњене и разбацане по читавој територији. 

Највећи ливадски и пашњачки комплекси се простиру на вишим деловима катастарских 

општина које се простиру на обронцима Малог Јастрепца и алувијалним равнима река. 

Шуме и шумско земљиште,шуме су се одржале местимично у северозападном и 

северном делу планског подручја, на стрмијим деловима долинских и котлинских страна 

и јужним падинама Малог Јастрепца. Укупна површина под шумама и шумским  

земљиштем износи 3.310 hа. Од листопадног дрвећа заступљени су у мањим количинама 

цер, граб и јасен, а од чистих састојина четинара бели и црни бор. Ливадске биоценозе 

могу се поделити на долинске и брдске. Долинске ливаде су развијене фрагментално у 

речним долинама. Ове ливаде су настале вештачким путем, крчењем мешовитих шума 

храста лужњака и пољског јасена. Често су плављене, а у њихов састав улази велики број 

биљних врста од којих су најкорисније траве и легуминозе. У брдским ливадама 

(пашњаци, ледине, утрине и необрађено земљиште), које углавном захватају северне 

делове планског подручја, биљни покривач је мање бујан него у долинском подручју. ‘’26 

,,Водно земљиште је земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега 

се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се 

одражавају на акватични и приобални екосистем. Водно земљиште текућих вода је корито 

за велику воду и приобално земљиште (појас земљишта непосредно уз корито за велику 

воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и 

обављању других активности које се односе на управљање водама). Најзначајнији 

природни водотоци поред Јужне Мораве, на подручју општине  су Крајковачка река и 

Југбогдановачка река.  

Грађевинско подручје обухвата уређене и изграђене делове насеља и засеока, 

неизграђени део планског подручја одређен за заштиту, уређење или изградњу објекта, 

као и земљиште намењено инфраструктурним коридорима и објектима. Основни 

критеријуми за утврђивање грађевинског подручја били су: рационално коришћење и 

намена простора, расположивог простора који није изграђен, процењених природних, 

привредних и осталих потенцијала и потреба, капацитета постојеће и планиране 

                                                           
26 Просторни план Општине Мерошина  2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 



СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ МЕРОШИНА

  

31 

 

инфраструктуре, месту насеља у планираној хијарархији мреже насеља, заштити јавног и 

приватног интереса, очувању аутентичности и посебности насеља и вредновању 

квалитета простора и његове околине у циљу одређивања грађевинског земљишта, а да се 

при том не смањују квалитетни шумски, пољопривредни и водни ресурси. Границе 

грађевинског земљишта за просторе и зоне директне примене плана, прецизно су 

дефинисне на нивоу парцела у шемама уређења насеља.’’ 27 

Педолошки покривач на територији Мерошине је разноврстан. На целокупну 

структуру земљишта велики утицај су имале  геоморфолошке карактеристике подручја,  

литолошки састав, климатолошки и хидролошки услови и наравно утицај човека. 

,,Ови фактори и услови утицали су да се на овом подручју формирају алувијална 

земљишта, смонице, гајњаче, делувијум и подзоласта земљишта. Доминирају земљишта 

средњег бонитета (од треће до пете бонитетне класе), погодна за ратарство и воћарство, 

док је висок проценат земљишта ниског бонитета (од шесте до осме бонитетне класе) са 

веома озбиљним ограничењима коришћења за друге намене осим за сточарство (ливаде и 

пашњаци) и гајење шума. Поједини делови подручја су изложени процесима јаке ерозије. 

Ти процеси, показују тренд смиривања, у последњих неколико деценија, али је присутна 

велика опасност њиховог разбуктавања у случају неправилног опхођења са травним и 

шумским покривачем, односно неадекватне обраде земљишта или непажљиве изградње 

саобраћајница и других објеката.’’ 28 

 

 

2.8. ФЛОРА И ФАУНА 

 
 

,,Животињски свет шума у општини Мерошина чини велики број врста међу којима 

су најбројнији инсекти: губар (Lyмantria dispar), брестов поткорњак (Scolytus scolytus), мрав 

(Forмicidae), биљне ваши (Aphididae), стрижибуба (Ceraмbycidae), јеленак (Lucanus cervus) 

и разни лептири (Lepidoptera), као и водоземци и гмизавци: шумска корњача (Testudo 

herмanni), шумска и друге врсте жаба (Anura), зелембаћ (Lacerta viridis), шумски гуштер 

(Lacertilia), слепић (Angulis fragilis), даждевњак (Salaмandra salaмandra), смук (Zaмenis 

longissiмus) и др. 

Од сисара се среће углавном: срндаћ (Capreolus capreolus), јелен (Cervus elaphus), 

куна (Мartes мartes), дивља свиња (5us scrofa), зец (Lepus europaeus), ласица (Мustela 

nivalis), вук (Canis lupus), хрчак (Cricetinae) и др.'' 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27  Просторни план Општине Мерошина  2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
28  Мрдаковић,Г. и сарадници (2007).Стратегија одрживог развоја Прокупља 2007-2027. 
29  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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Слика бр.12 Ћубаста Шева 

                                            

,,Представници птица су: шумска 

сова (Strix aluco), буљина (Bubo bubo), 

детлић (Picinae), орао (Aquila sp.), сврака 

(Pica pica), кукавица (Cuculus canorus), 

кос (Turdus мerula), препелица (Coturnix 

coturnix), штиглица (Carduelis carduelis), 

фазан (Phasianus colchicus) итд. 
     
Извор : niskevesti.rs 

 

Водене биоценозе у брзим и хладним 

водама река, речица и потока 

представљене су углавном ситнијим рибама: поточна мрена (Barbus мeridionalis), кркуша 

(Gobio gobio), клен (Squalius cephalus), скобаљ (Chondrostoмa nasus), деверика (Abraмis 

braмa^ и пеш (Cottus gobio), док Јужна Морава има богатију рибљу фауну са 

представницима као што су: шаран (Cyprinus carpio), мрена (Barbus barbus), буцов (Aspius 

aspius), деверика (Abraмis braмa), клен (Squalius cephalus), укљев (Alburnus alburnus), смуђ 

(Stizostedion lucioperca), гргеч (Perca fluviatilis), сом (Silurus glanis) и др. На дну се срећу 

шкољке док обале насељавају видре (Lutra lutra) и бизамски пацов (Ondatra zibethicus).'' 30 
Лалиначка слатина која се налази на територији општине Мерошина, проглашена је 

Спомеником природе 2015. године на основу Студије заштите коју је израдио Завод за 

заштиту природе Србије. Народ је  назива Лалиначки Ђерам а налази се у  подножју Малог 

Јастрепца, код места Лалинске појате. Лалиначка слатина, као и друге слатине, настају од 

воде са повећаним садржајем минералних соли а наравно највећим дејством натријум-

хлорида и она на више локалитета избија из дубине и плави околно земљиште.На подручју 

је евидентирано преко 200 врста биљака,7 врста гмизаваца и 5 врста водоземаца, као и око 

40 врста птица.                                                                                                                                                                                                
Слика бр.13 Миланов чистац                                        Слика бр 14.Лалиначка слатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:niskevesti.rs                                                                    Извор: niskevesti.rs 
                                                              

Миланов чистац представља једну ендемску биљну врсту која је први пут за науку 

описана,управо са овог подручја. 

                                                           
30 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина,(2015) 
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3. ДРУШТВЕНО - ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
Општину Мерошину насељавали су кроз историју и време,различити народи. 

Историју општине Мерошина морамо сагледавати и повезивати са историјом целе 

Топлице а посебно са историјом Добрича,који највећим делом припада територији  

општине Мерошина. Познато је да су на овим просторима живели Срби, Арбанаси, Турци, 

Черкези. Срби су ипак оставили највише трага на овим просторима. 

 

3.1. НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ ЖИВОТА 

 
Слика бр.15 Плочник код Прокупља 

                                                                       

Археолошко налазиште  на 

територији села Плочник и 

Баце, око 30 km западно  од 

Мерошине а 20 km 

удаљено од Прокупља 

откривено је 1926. године 

приликом изградње 

железничке пруге 

Прокупље-Куршумлија-

Приштина, када су на улазу 

у железничку станицу 

пронађени бројни покретни 

налази.  
Извор: panacomp.net 

 

,,Налазиште припада периоду млађег неолита,представља једно од центара развоја 

винчанске културе и ране металургије бакра на централном балканском подручју. 

Значајно је због научног проучавања винчанске културе и чињенице да су у млађој фази 

овог периода људи примењивали сложену металуршку технику.” 31 

,,Случајни материјални налази говоре да је и подручје данашње општине 

Мерошина било насељено још у праисторији. ,,Такви налази забележени су у Биљегу, 

Облачини и Кованлуку. Од артефаката се у литератури помиње једино брушени камени 

чекић пронађен у Кованлуку. Вероватно је приликом орања, изградње стамбених и 

других објеката сличних налаза из праисторије било и у другим селима јер је Добрич 

одувек био погодан за насељавање али, како нису сачувани, древна прошлост 

Мерошинског краја остаће и даље готово непозната.Вредни материјални налази везани 

су тек за античку епоху. У доба Римљана Топлица је била густо насељена, а код 

Облачине и Биљега постојале су насеобине римских ветерана.Они су овде обрађивали 

земљу, а код Азбреснице и Градишта постојали су римски градови звани  крајиштина.'' 32 

 

 

 

                                                           
31  Ђорђевић Тихомир (1986) ”Поред Топлице”, “Братство” Београд 
32  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
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Најпознатије налазиште из римског доба, налази се недалеко од села Градишта на 

брду,изнад села и назива се Кулина. 

 

 

 
Слика бр.16  Локалитет Кулина  

 

 

Извор : http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs 

 

,, Локалитет Кулина привлачио је пажњу истраживача далеко пре него што су на 

њему, седамдесетих година 20. века, обављена прва и до сада једина систематска 

археолошка ископавања.Посебну пажњу стручњака, али и лаика, Кулина је привукла 

случајним проналаском дела бронзане статуе византијске царице 1958.године. Стручњаци 

су сагласни у оцени да бронзана глава потиче из 6. века. односно из византијског или 

поствизантијског периода али још увек нема сагласности око тога да ли бронзани портрет 

представља Еуфемију, жену цара Јустина II, или Теодору, Јустинијанову жену.’’  33 

Археолошки институт из Београда је извео ископавања на Кулини 1969. и 

1970.године и тада је установљено да је на овом локалитету постојало византијско 

утврђење.Локалитет Кулина је решењем Завода за заштиту споменика културе у Нишу 

проглашен спомеником културе 1969. године. Мада је локалитет 1983. године уписан у 

Централни регистар као културно добро од великог значаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
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3.2.  ИСТОРИЈСКА ОБЕЛЕЖЈА  
 

Постоје писани  трагови, према којима се закључује да су у Средњем веку постојала 

данашња села: Азбресница, Батушинац, Балајнац, Биљег, Брест, Градиште, Девча, 

Дешилово, Злокућани (данас заселак Југбогдановца), Костадиновац, Облачина, Рожина и 

Расовача. 

,,Словени су се на простор Балканског полуострва доселили у VII веку. У  IX веку је 

настала прва српска средњевековна држава Рашка. После Косовског боја,овим крајевима 

влада кнегиња Милица, а после и њен син Стефан. Кад је Стефан умро, владар постаје 

Ђурађ Бранковић, који је поражен од Турака и Добрич бива освојен 1454.године 

Први  турски попис на подручју Добрича обављен је 1444.и 1445. године.  

Добрич је у турско време био најпознатији сточарски рејон Нишке котлине. Овде се 

производила вуна углавном за дубровачку трговину по Србији. Добрич је у XVII веку 

пресецао Дубровачки пут, који је преко Копаоника водио у Прокупље. Пут је одатле 

настављао трасом римског пута на Бабин Поток, Бучић, Ђакус, Самариновац, Градиште, 

Балајнац, и даље преко Јужне Мораве до Ниша. 

Током XVII века дошло је до првог аустријско-турског рата, у којем су 

Аустријанци дошли чак до Топлице. На страни Аустријанаца су  ратовали многи Срби из 

Топлице,који су се надали ослобођењу од турског ропства али после пораза Аустријанаца 

код Качаника, 1690.године повукли су се према северу. Након тога Турци су вршили терор 

над српским становништвом и многа села спалили.Срби су у страху кренули за 

Аустријанцима, предвођени патријархом Арсенијем Чарнојевићем. У Великој сеоби Срба 

и многи Топличани су напустили завичај и населили се преко Саве и Дунава. 

Срби су и у аустријанско-турском рату од 1737. до 1739. године учествовали на страни 

Аустријанаца. Пошто су Аустријанци и овог пута били поражени од Турака, Срби су 

остали, и овог пута, препуштени сами себи. Поново спашавајући се од турске освете, која 

је такође довела до пустошења Добрича, многи Срби бежали су на север.’’  34 

У то време Арбанаси су примали ислам за своју веру .У намери да потпуно потисну 

Србе из ових крајева, Турци теже ка насељавању Арбанаса са Косова и из Албаније у ове 

крајеве.Након Чегарске битке 1809. године опет је народ из ових крајева, па тако и из 

Добрича, морао да бежи према северу.Турци су и тада празна српска села интензивно 

насељавали Арбанасима.  

        ,,У првом српско-турском рату завереници и добровољци из Ниша пошли су у 

топличка села 19. јула 1876. године и масовно подигли на устанак сељаке из Дудулајца, 

Сечанице, Крајковца, Азбреснице и Биљега. Они су формирали устаничку чету и 

ослободили сва села испод Малог Јастрепца и запосели друм између Мрамора и 

Прокупља. Међутим, како рат није успео, устаници су се вратили кућама.Тада је потпуно 

расељено неколико подјастребачких села као што су Горња Девча, Дешановци (данашње 

Дешилово) и Кованлук а многа су спаљена. 

У другом српско-турском рату 1877. године,српска војска је, продирући уз Јужну 

Мораву, прешла српско-турску границу код суповачког моста, и на Малом Јастрепцу 

започела завршне операције за коначно ослобођење од Турака. Део српске војске је 6. 

децембра 1877. године заузео положај код Азбреснице и Крајковца, одакле су послате јаке 

патроле у напад и извиђање. Турци су, осетивши да ће се наћи у обручу, напустили 

положај у Мрамору и повукли се према Нишу. Том приликом оштећен је мост на Јужној 

Морави. Тог дана (шестог децембра) српску војску у Мрамору посетио је кнез Милан 

                                                           
34   Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
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Обреновић.У наредних двадесетак дана српска војска је направила обруч око Ниша из 

свих праваца, ратујући са Турцима по љутој зими. Схвативши да је сваки даљи отпор 

узалудан, турска команда нишког гарнизона је 29. децембра 1877. године по старом, 

односно 11. јануара 1878. године по новом календару, потписала  Конвенцију о предаји 

Ниша. Тиме је окончано вишевековно турско ропство. “ 35                                                                                                                                             

Након ослобођења од Турака,почетком 1878. године влада Кнежевине Србије 

започела је са организовањем власти и донето је неколико закона и уредби и извршена је 

подела на округе, срезове и општине. Добрич са околним селима је припао прокупачком 

срезу, а већ 1879. године добричком срезу. Нова територијална подела извршена је 

1885.год и тада су формиране нове општине, а села из састава данашње општине 

Мерошина ушла  су у састав неколико новоформираних општина и то: александровачкој 

општини, петровачкој, појатској и самариновачкој. 

,,Према подацима који су објављени у књизи ,,Кнежевина Србија’’ Милана Ћ 

Милићевића на садашњој територији општине укупно је у 20 села живело 939 људи. Села 

су била доста напуштена,а највише становника живело је у селима Балајнци ( садашњи 

Балајнац) 99  и Бресница ( садашња Азбресница) 92 а најмање у селима Доња Девча 3 и у 

Биљегу 9 људи.’’ 36 

Након српско-турских ратова, Србији су  припали Нишки, Пиротски, Топлички и 

Врањски округ.Како би се ослободило Косово и Метохија,Македонија који су под турском 

влашћу ,Србија, Црна Гора, Грчка и Бугарска ушле су у рат са Турском, и он је  познат 

као Први балкански рат.Овај рат трајао је од октобра 1912.до краја маја 1913. 

године.Други балкански рат вођен је средином 1913. године и почео бугарским нападом 

на српску и грчку војску и завршио се значајном битком између српске и бугарске војске 

на реци Брегалници,тада је Србији припала Вардарска Македонија.У овим ратовима је 

учествовао велики број војника и са подручја Добрича, од којих су многи погинули на 

ратиштима или се вратили као инвалиди.На ратиштима је остало око 250 ратника из села 

која припадају данашњој општини Мерошина. Највише жртава било је из Александрова 

(19), Балајнца (38), Бучића (38) и Крајковца(15). 

           Први светски рат почео је 1914. и трајао је до 1918.године. После Сарајевског 

атентата Аустро-Угарска је објавила рат Србији, и напала је августа 1914. године. 

          “У току Првог светског рата погинуло је око 350 ратника из добричких села. 

Највише страдалих било је из Доње Девче (33), из Александрова (36), Крајковца (21), 

Баличевца (20), Бреста (21), Батушинца (19), Рожине (16), Градишта (12).Више њих 

вратило се из рата одликовано за изузетну храброст „Карађорђевом звездом”. ” 37 

Ситуација у Добричу била је после Првог светског рата веома тешка,многе куће су 

спаљене,није било стоке а њиве су зарасле травом.Велики број ратника враћао се са 

бојишта обогаљени,изнурени и болесни. Рат је оставио трагове и на потомство. Требало 

је да прође више година да села поново буду пуна деце. 

Након Првог светског рата је обновљен  рад општина које су формиране 1912. 

године.По новом административном уређењу 1923. године, имамо азбресничку, 

александровачку, балајначку, југбогдановачку (са седиштем у Појатама), мрамоску, 

облачинску и старобожурску општину (са седиштем у Костадиновцу). 

            Бомбардовањем Београда 6. априла 1941. године почео је рат и у Југославији.  

                                                           
35  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
36  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
37  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
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Током краткотрајног априлског рата 1941. године  Мали Јастребац је био испуњен 

војском која се повлачила из Ниша.Војници су овде оставили пуно оружја и велике 

количине војне опреме. Читаве јединице бивше југословенске војске оставиле су овде 

комплетно наоружање и опрему- од чутурице и пушке до пушкомитраљеза. Сељаци из 

ових наших села сакљуплали су наоружање и опрему и све то сакривали по својим кућама.  

“У Топлици и Добричу најпре су се јавили четници Косте Пећанца. У лето 1941. у 

Облачини је формиран Биљешки четнички одред под командом војводе Љубе Јанковића, 

резервног мајора бивше Југословенске војске. Он је окупљао сељаке из околних села, а 

највише из Азбреснице, Крајковца, Кованлука, Биљега и Облачине (Овај четнички одред 

је до расформирања у пролеће 1942. године сарађивао са партизанима). Од јесени 1941. 

године у окупираној Србији деловала је влада генерала Милана Недића. Она је имала и 

своју полицијско-војну формацију која се звала Српска државна стража, у оквиру које су 

наставиле да функционишу жандармеријске станице у Облачини и Александрову.  

Од лета 1941. године Комунистичка партија Југославије почела је да формира 

партизанске одреде, који су се од августа јавили и на Јастрепцу. Када су крајем 1942. 

године, на захтев Немаца, распуштене четничке јединице Косте Пећанца и на овим 

просторима јављају се прве четничке јединице Равногорског покрета ( Југословенске 

војске у отаџбини) ,на челу са пуковником југословенске војске Драгољубом Дражом 

Михаиловићем.Топлички патризански одред је од свог формирања августа 1941. године 

сарађивао са Биљешким четничким одредом војводе Љубе Јанковића у неколико акција 

против Немаца.Облачински четници дању су носили кокарде, а ноћу су ишли са 

партизанима у акцију. У оваквој констелацији оружаних формација, са разноликим 

приступима према новонасталој ситуацији у земљи и ратним циљевима, простом човеку 

било је тешко да се снађе. Ратне недаће додатно су се умножиле доласком у ове крајеве 

бугарских јединица почетком 1942. године. Бугари, као саветници Немаца, окупирали су 

овај део Србије, са циљем да остваре оно што нису успели у Првом Светском рату.” 38 

“Крајем 1941. и почетком 1942. године све чешће су акције партизана.Као одговор 

на те партизанске акције, почетком фебруара 1942. покренута је офанзива против њих, у 

којој су учествовали недићевци и четници Косте Пећанца. Средином јуна 1942. године 

уследила је нова велика војна акција на партизане из Добрича, у којој је учествовало око 

3.000 бугарских војника. У августу 1942. покренута је нова, такозвана Аћимовићева 

потера. Њом је руководио Недићев министар унутрашњих послова Милан Аћимовић, са 

циљем да се потпуно униште партизани у овом делу Србије. За ову офанзиву било је 

ангажовано око 10.000 војника-четника, недићеваца и Бугара. Штаб Јастребачког 

народно-ослободилачког одреда био је обавештен о припремама за ову офанзиву. Донета 

је одлука да се главнина одреда пре почетка офанзиве пребаци преко Мораве у источну 

Србију и да се борбе пребаце на тај терен. Међу онима који су остали била су и 24 рањена 

и болесна борца, сакривена у две земунице на Малом Јастрепцу, у близини Крајковца.  

Аћимовићева потера почела је 10. августа и трајала је до 18. септембра 1942. Вероватно 

због издаје једног партизана, у земуници на Бачевишту на Малом Јастрепцу 13. августа 

била је откривена група партизана. Њих петоро, међу којима и Никодије Стојановић 

Татко, извршило је самоубиство, да не би живи пали у руке непријатеља. “ 39 

 

                                                           
38  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
39 Мирчетић Драгољуб (1973)  ”Добрич у народној револуцији”, Мерошина  
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     Слика бр.17 Таткова земуница 

                                                                                                                   

Извор : sr.wikipedija.org 

 

 

Подручје на којем се налази земуница, 

проглашено је Националним добром  и на 

подручју земунице, зване „Таткова 

земуница” налази се и изграђени 

споменички комплекс са скултурама, 

аутора Александра Шакића, академског 

вајара. 

 

 

 

 

,,Крајем децембра 1942. Бугари су у Дудулајцу, Азбресници, Крајковцу, 

Кованлуку, Девчи, Лепаји, Рожини, Облачини, Дешилову, Арбанасцу, Градишту и 

Балајнцу убили 65 сељака под оптужбом да су сарадници партизана. Убиствима су 

претходила окупљања сељака на зборовима током ноћи, где су испитивани, тучени и на 

различите начине злостављани. Многе су најпре изболи бајонетима па их онда дотукли 

мецима. Напади партизана настављени су и у првој половини 1943. године, а одговор 

Бугара опет је стравичан: мучење и убијање недужног народа, одвођење у затворе, 

силовање, паљење кућа.’’ 40 

Почетком јуна 1944. године команде места  су извршиле  масовну мобилизацију људи из 

свих села за новоформиране бригаде и дивизије Народноослободилачке војске. Команда 

места у Чубури претворена је 1944. године у Среску команду места. 

„Одлука је била да се мобилишу млађи и способни људи, и то по један из 

домаћинстава која имају више мушких глава у кући. Поједини старији људи разним 

примедбама на мобилизацију, штитили су своје и ометали мобилизацију, али када су 

чланови СКОЈ-а а за њима и остали омладинци кренули, њима су се придружили и остали 

и сви скупа кренули у Топличко војно подручје у Доњу Речицу. Тако је мобилизација 

извршена без већих проблема.Мобилисано људство из Рожине распоређено је за попуну 

3. и 4. Јужноморавске бригаде а мањи број је остао у неким помоћним јединицама 

подручја и команди места. Том приликом из Рожине је отишло 45 обвезника- партизана 

од којих 30 омладинаца без војничког знања и искуства и слабе или никакве обучености 

у руковању оружја,” 41 

Као и у претходним ратовима у 20. веку, и током Другог светског рата са подручја 

Добрича било је више од стотину жртава, погинулих у борбама, стрељаних у омаздама, 

убијених или умрлих у немачким логорима.  

 

 

 

 

                                                           
40  Голубовић Нинослав, Васић Јовица , Кулић Микица  ( 2014) МЕРОШИНА општина у Добричу,  

Мерошина 
41  Стојановић Миливоје, (1994) ”Рожина”, библиотека “Хроника села”,  Графичка делатност, Београд  
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3.3. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 

Општина Мерошина формирана је 1.јула 1957, године од тадашњих Народних 

одбора Облачине, Азбреснице, Дешилова, Доње Расоваче, Балајнца и Мрамора. Народни 

одбори су били мали и нису могли да обављају све функције државе које су се умножавале 

као и друштвену, привредну, комуналну и друге. 

У Општини, према подацима пописа из 2011. године живи 13.968 становника, 

највише српске националности – 93,7%. Територија општине, просечно је насељена са 72 

становника на један  километар квадратни. 

У ХIX  и XX веку, у великом броју земаља света, невероватно највећи утицај на 

промене економско-социјалне структуре становништва и демографски развитак имала је 

индустријализација.Забележена је велика промена занимања великог дела радно способног 

пољопривредног становништва. 

  Последица индустријализације су миграције, односно концентрација становништва 

у градским насељима. 

 

 

Промене броја становника и стопа прираштаја на територији Општине Мерошина од 1948. 

до 2011.године 
Табела бр.12          Табела бр.13 

Број становника за Мерошину  

            1948-2016 год 

1948 18 326 

1953 19 469 

1961 18 899 

1971 18 028 

1981 17 489 

1991 16 139 

2002 14 812 

2011 13 968 

2016 13 301 
 

Годишња промена становништва у %: 

[1948-1953]                              +1,22 %/god.  

[1953-1961]  -0,37 %/god.  

[1961- 1971]  -0,47 %/god.  

[1971 -1981]  -0,30 %/god.  

[1981- 1991]  -0,80 %/god.  

[1991 -2002]  -0,78 %/god.  

[2002- 2011]  -0,65 %/god.  

[2011- 2016]  -0,97 %/god.  
 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

 Када би се број становика мењао  као у   периоду од 2011-2016 са негативном стопом 

прираштаја (-0,97% годишње), укупан број становника за  општину Мерошина у 2017. 

години би био 13171, што значи да ће број становника у односу на 2011.годину бити смањен 

за 797.Прираштај становништва за општину Мерошина, има негативну тенденцију од 

1953.године па до данас.Општина Мерошина као мала општина има негативан прираштај( 

- 0,97%)  до 2011.године, приближан општини Дољевац која такође припада Нишком 

округу. 
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Табела бр.14.Број становника према  полу 2011.год. 

Старост (у 

годинама) 

Мерошина/број људи 

м ж 

0- 4 

 

275 286 
5-9 350 349 

10-14 366 353 

15-19 451 397 

20-24 439 389 

25-29 380 332 

30-34 423 382 

35-39 449 391 

40-44 467 412 

45-49 510 406 

50-54 456 375 

55-59 552 450 

60-64 551 543 

65-69 417 395 

70-74 475 483 

75-79 343 456 

80-84 207 271 

85+ 63 124 

Укупно 

 

 

 

 

7174 6790 
 

         Извор: Попис 2011, Књига 2. РЗС Београд 

 

Расподела становништва, према полу 

и животном добу, сликовито се 

приказује “пирамидом” старости  

Облик пирамиде је доста измењен  и 

она све више поприма изглед «урне» , 

карактеристичан за демографски старо 

становништво.  

                             
                 Графикон бр.4 

 
                  
      “ Пирамида”    старости 

 

  

 Биолошка структура становништва (структура према полу и животном добу) је 

важан демографски и здравствено-статистички показатељ, који је у непосредној вези са 

морбидитетом и морталитетом, као и са коришћењем здравствене заштите. Анализа 

биолошких карактеристика становништва првенствено служи за процену најважнијих 

здравствених потреба, а истовремено је основ за планирање мера здравствене заштите и 

развој здравствених ресурса. 

,,Старосно-полна структура становништва представља најважнију демографску 

одлику сваке популације,тако да из тог разлога подаци о старости и полу прикупљани су у 

свим пописима. На основу података о овим обележјима одређују се неки веома битни 

скупови становништва, као што су: деца предшколског и школскообавезног узраста (млађи 

од 15 година), радни контингент (15-64 године), женско фертилно становништво (15-49 

година), малолетно становништво (млађи од 18 година), пунолетно становништво (18 и 

више година) .  

На територији Нишавског округа број мушкараца на 1000 жена (стопа 

маскулинитета) у 2010. години била је 969 и 928.Просечна старост мушкараца за општину 

Мерошина је 43.6 година а код жена је 45.1 година.” 42 

 

 

 

                                                           
42  Попис 2011, Књига 2. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. Београд: Републички завод за 

статистику 
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Структура становништва по националној припадности  

Општина Мерошина је одувек била насељена претежно српским становништвом. За oвај  

простор  се везују значајна миграторна кретања становништва различитих националности, 

нарочито крајем XIX века. У том периоду су се досељавали становници са простора КиМ, 

али и Македоније, родопских предела Србије, као и многобројно Динарско становништво. 

Данас на територији општине Мерошина живи 93,74% српског живља,5,27% Рома и мање 

од 1% свих осталих.( Табела 15) 

                                    
 Табела бр.15: Национална структура становништва 

                     општине Мерошина 
 

 

 

     

     
                                            Извор: Републички завод за статистику 

Фертилитет- разлози за стални пад рађања деце 

Основна карактеристика демографске стварности крајем XX века, у већини европских 

земаља, је низак ниво фертилитета, недовољан за замену генерација, са депопулацијом као 

последицом.Страх од опадања фертилитета је одавно присутан на простору Европе, 

инспирисан не само демографским већ и другим чиниоцима (економски, социјални, војни, 

политички).  

Први озбиљнији пад фертилитета догодио се тридесетих година XX века, у периоду 

привредне кризе.У економски најразвијенијим земљама Европе (Немачка, Француска, 

Велика Британија, Швајцарска, Аустрија, Шведска и др.)фертилитет је пао испод нивоа који 

обезбеђује дугорочно обнављање генерација а такав тренд је од половине XX века захватио 

и нашу земљу.Како би објаснили узроке који доводе до  ниског  фертилитета, демографи у 

центру пажње стављају промене у репродуктивном понашању породице и појединца.За 

разлику од традиционалних друштвених заједница (прединдустријски период), у којима је 

постојао економски интерес породице за великим бројем деце, у друштвима економског и 

социјалног благостања и индивидуалних слобода, економски интерес губи у значају. 

Фертилитет, представља ефективно рађање у једној популацији. Фекондитет је 

способност човека, жене или пара да ствара потомство. Одсуство способности стварања 

потомства означава се као стерилитет. Она је различита од вољне неплодности, као свесне 

одлуке да се не рађа, или да се више не рађа.Стерилитет је последица или стерилности 

једног,или оба партнера, или биолошке неподударности два физиолошки плодна партнера. 

Код жена се разликује потпуни стерилитет (када жена никад није могла да роди) од 

делимичног, до кога долази после порођаја, абортуса, прележане болести.Појам 

привремени стерилитет означава временски ограничену неплодност. Ако његови узроци 

нису патолошке природе, прикладније га је означити као период неплодности. После 

трудноће или порођаја период неплодности назива се пост партум стерилитет. 

Рађање и обнављање становништва 

Промене броја становника условљене су путем рађања и умирања, који у том 

процесу имају сасвим супротно деловање. Природно кретање становништва, је главни 

чинилац који утиче на формирање старосне структуре. На овакав облик кретања 

становништва утичу и социјално-економски фактори, оболевање, склапање и разводи 

бракова, као и други чиниоци. 

 

 

Националност Бр.становника Проценат 

Срби 13 094 93,74 % 

Роми 736 5,27 % 

остали 138 0,99% 



СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ МЕРОШИНА

  

42 

 

Табела бр.16  Рађање становништва 

Територија 
Број 

становника 

Број 

живорођених 

Стопа 

наталитета 

Број 

жена 15-

49 год. 

Општа 

стопа 

фертилитета 

Нишавски 

округ 
372670 3400 9,1 84224 40,4 

Топлички 

округ 
93513 727 7,8 19288 37,7 

Извор: Општински годишњак Републике  Србије 2011;  

Републички завод за статистику,Београд 2011 

 ,,Током 2010.године на територији Нишавског округа рођено је 372670 деце тако да 

је стопа наталитета 9,1 ‰. Наталитет је нижи на подручју Топличког округа.Стопа 

наталитета испод 12‰ сматра се неповољном стопом.  

У 2010.години општа стопа фертилитета износила је 40,4‰ на територији Нишавског 

округа, 37,7‰ за Топлички . Oпшта стопа фертилитета је под великим утицајем полно-

старосне структуре становништва, што је опет забрињавајућа чињеница јер је генерално 

становништво Србије, па и Мерошине, доста старо.  

Становништво општине се углавном бави пољопривредом. Индустрија у Мерошини 

готово да не постоји тако да је највећи број запослених у пољопривреди. 

У општини Мерошина, према званичним подацима из пописа пољопривреде који је 

Републички завод за статистику спровео 2012. године, 3.447 газдинстава користи 

пољопривредно земљиште. Пољопривредом се у Мерошини бави 8.812 људи, а мушкарци 

предњаче када је реч о укупном броју” 43   

 
Чланови пољопривредног 

 Газдинства- графикон бр.5 

 

 
Носиоци пољопривредног газдинства- 

графикон бр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 www.agroмedia.rs 

http://www.agromedia.rs/
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3.4. НАСЕЉА 
 

Површина општине је у  време формирања износила 207 km² и имала је 28 

насељених места.У саставу општине била су поред садашњих  и насеља: Мрамор, 

Мраморски Поток и Крушце, са којима је укупан број становника износио близу 25.000. 

Године 1979. из састава Азбреснице издвојио се Јовановац као посебно насеље, па је број 

насеља порастао на 29. Средином последње деценије 20. века Мрамор, Мраморски Поток 

и Крушце издвојили су се из састава општине Мерошина и припојили се Нишу, а 

Мраморско Брдо добило је статус самосталног насеља. 

Према резултатима пописа из 2011.године, број становника у општини Мерошина  

се прогресивно смањује у готово свим насељима , осим насеља Мерошина које је и центар 

општине као и у насељу Мраморско брдо које се налази на рубном делу општине и које је 

најближе граду Нишу. 
Према попису из 2011. године у општини Мерошина живело је 13.968 становника у 

4.076 домаћинстава. За територију општине Мерошина може се рећи да је ниског степена 

насељености.  

У саставу општине је 27 насељених места: Азбресница, Александрово, Арбанасце, 

Балајнац, Баличевац, Батушинац, Биљег, Брест, Бучић, Горња Расовача, Градиште, Девча, 

Дешилово, Доња Расовача, Дудулајце, Јовановац, Југбогдановац, Кованлук, 

Костадиновац, Крајковац, Лепаја, Мерошина, Мраморско Брдо, Облачина, Падина, 

Рожина и Чубура.  
Табела бр.17  Упоредни преглед броја становника 

                        1948      1953   1961    1971       1981    1991     2002   2011 

 

Извор:http://pod2.stat.gov.rs, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици 

Србији,Републички завод за статистику , 30. септембар 2011 
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4. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА  
 

На основу личног запажања и испитивања у општини Мерошинa, као најзначајнији 

извори загађења животне средине (воде, ваздуха и земљишта) издвајају се  комуналне и 

пољопривредне активности, саобраћај, индустрија, ложишта у домаћинствима, дивље 

депоније смећа. 

Један од најзначајнијих узрока загађења воде је неодговарајућа општинска  

канализациона инфраструктура, односно неадекватно сакупљање и пречишћавање 

отпадних вода. Неадекванто, односно недовољно одржавање и безначајно улагање 

протеклих година, довело је до значајног погоршања стања великог дела канализационе 

инфраструктуре из разлога што изливање непречишћених отпадних вода представља 

опасност по здравље људи. У општини Мерошина преовладава коришћење 

водопропусних септичких јама које се углавном граде у близини река уз могућност излива 

отпадне воде у реку.Ни једно насеље у општини Мерошина нема изграђену канализацију. 

На квалитет земљишта негативно утиче неодговарајућа пракса у пољопривреди 

укључујући неконтролисану и неадекватну примену вештачких ђубрива и пестицида, као 

и одсуство контроле квалитета воде која се користи за наводњавање (најчешће су то воде 

које су у знатном степену загађене). 

 Широка употреба оловног бензина изазива загађење земљишта оловом дуж 

главних општинских  путева. Лоше управљање отпадом и хемикалијама изазива 

деградацију земљишта  

Процес закишељавања земљишта настаје последицом природних педогенетских 

процеса, али и утицајем антропогених фактора, делом услед интензивног коришћења у 

претходном периоду, без примене адекватних агротехничких мера, а делом и услед 

глобалних процеса закишељавања киселим кишама, као дифузног облика деградације 

подручја према различитим сценаријима промене климе . 

Узроци буке у животној средини су сви видови саобраћаја (друмски, железнички и 

авионски), као и рад индустријских постројења. Општина Мерошина је само мањим делом 

угрожена буком од саобраћаја,али у центру општине тај проблем није занемарљив. 

Такође, проблем представља и бука локалних извора (угоститељских и занатских радњи 

и сл.) 

 

4.1. ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ   
 

Три основна услова за настанак и опстанак биосфере су: 

-  постојање довољних количина воде, 

-   постојање спољашњих извора енергије (претежно енергије сунчеве 

светлости) и 

-   постојање хемијских процеса који омогућавају повезаност органске 

материје са материјом неорганског порекла. 

Вода је главни чинилац везан за настанак и еволуцију живе материје на 

Земљи.Таква улога воде се ни до данас није променила, тако да она за поједине организме 

представља стално животно станиште, а за друге само повремено станиште.Вода је један 

од основних градивних елемената биљних и анималних организама али она у организму 

служи и као растварач и медијум у коме се одиграва већина биохемијских реакција.Она 

има улогу у одржавању осмотског, онкотског и колоидног притиска, кључни је чинилац 

правилног функционисања електролита и колоида, универзални је растварач хранљивих 

материја, а омогућава и абсорбцију истих. Ово јој је омогућено поседовањем високог 

површинског напона и високом диелектричном константом.Овакве особине је чине 
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савршеном дисперзном средином у којој се лако одигравају важне реакције. Топлота која 

се ослобађа при тим реакцијама остаје без штетних утицаја на биљна и анимална ткива 

захваљујући високом топлотном капацитету воде. 

Поред тога  што вода представља и једну од основних животних намирница,она и 

учествује у производњи и припреми хране за људе и животиње У сточарству она служи 

како би побољшала превише суву, јако уситњену или превише прашњаву храну. Данашње 

технологије сточарске производње данас познају и исхрану домаћих животиња течном 

храном. 

Хигијенско-санитарни значај воде произилази из њене употребе у одржавању 

личне хигијене људи, у процесима механичког чишћења и санитарног прања, као 

свакодневних активности ради уклањања нечистоћа из просторија где бораве људи и 

домаће животиње . 

У пољопривреди се вода користи као основни растварач за већину хемијских 

средстава која се примењују у борби са штеточинама, почев од микроорганизама, па све 

до глодара. У сточарству се вода користи и као растварач за лековите супстанце које се у 

облику раствора дају животињама у превентивне или терапеутске сврхе. 

Вода је кључни фактор који је учествовао у свим револуцијама човечанства 

(аграрној, културној и индустријској). Зато је потпуно оправдано што се цивилизацијски 

ниво једне земље процењује на основу утрошка воде по глави становника.  

Наглим  развојем пољопривреде и индустрије, као и развојем и ширењем урбаних 

средина, вода добија и општи економски значај. Он је утолико већи јер се у животу и 

практичном раду људи не може пронаћи ниједна делатност у којој не учествује вода. Зато 

вода, као природно богатство, представља незамењив услов живота.  

 Њен значај је посебно истакнут у Повељи о води, од 6. маја 1968. године у дванаест 

поставки датих следећим редом: 

          -        ,, Без воде нема живота.Она је драгоцена и за човека неопходно добро. 

- Резерве воде нису неисцрпне. Зато је најважнији задатак да се оне одрже, 

штедљиво користе и где год је могуће повећавају. 

- Загађивањем вода наноси се огромна штета човеку и свим живим бићима.  

- Квалитет воде мора да одговара захтевима здравља људи и привредном     

режиму коришћења. 

- Употребљене воде треба вратити у водотокове, под условом да нису 

оптерећене ничим што би ометало њихово коришћење. 

- Битну улогу у одржавању вода има биљни покривач, а нарочито шуме. 

- Вода мора бити захваћена у природном стању. 

- Захтева се велики ред у управљању водопривредом. 

- Заштита вода изискује појачан научно-истраживачки рад,образовање 

стручњака и посвећивање јавности. 

- Дужност сваког човека је да воду користи као опште добро. 

- Планирања у водопривреди не треба вршити према управним и политичким 

границама, већ више према природним сливним подручјима. 

- Вода не познаје државне границе и захтева међународну сарадњу.’’ 44 

Један од проблема који се односи на коришћење воде за пиће је и постојање њених 

ограничених количина. Од укупне површине Земље, 71 % налази се под воденим 

омотачем. Међутим, резерве питке воде су ограничене. Више од 3/4 укупних количина 

питке воде заробљено је у облику снега и леда или се налази у другим климатским 

подручјима, која су неповољна за живот и која су зато слабо насељена. 

                                                           
44 Повеља о води Европског савета од маја 1968. године 
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Осим проблема,недовољне количине воде за пиће и њене неједнаке расподеле, 

јавља се и проблем загађивања хидросфере и промене њених физичких, хемијских и 

биолошких особина. Ове особине вода може променити на разне начине: 

- мешањем са фекалним отпадним водама, 

- мешањем са отпадним водама комуналног и индустријског порекла и 

- мешањем са водам које се спирају са површине тла, а нарочито са 

пољопривредних површина. 

Према квалитативним захтевима које мора да испуњавају, воде које се користе за 

јавну употребу, сврставају се у следеће категорије: 

- воде безусловног квалитета воде за пиће, 

- воде условног квалитета воде за пиће и 

- воде које нису за пиће 

Најквалитетније воде треба користити за пиће, за напајање домаћих животиња и 

припрему хране. Квалитативно деградирана вода може постати узрок епидемија код људи 

и животиња, као и узрок акутних и хроничних тровања, али може имати и  карциногени и 

мутагени потенцијал. 

Недостатак воде за пиће код домаћих животиња доводи до различитих видова 

поремећаја здравственог стања, пада продуктивности и добијања производа лошијег 

квалитета. Тако је живина веома неотпорна на мањак пијаће воде, што брзо доводи до 

угинућа младих категорија, а код старије живине долази до пада носивости и ношења јаја 

с меком љуском. При томе се 50% метана ослободи из свињарске, а 30% из говедарске 

производње. 

Услед неједнаке расподеле, потрошња воде у свету није равномерна, па се као 

највећи потрошачи јављају развијене земље, док афричко становништво још увек има 

нерешен проблем задовољења основних потреба питком водом. Обрнуто порасту 

становништва на Земљи, залихе питке воде се смањују, што ће у ближој будућности 

представљати основну препреку даљем повећању људске популације. 

Потрошња воде се повећала у градовима за најмање десет пута.Брзи развој 

индустрије и пољопривреде захтева огромне количине воде. Вода се користи за  

рафинирање нафте ,за топљење челика , за производњу  пива , за производњу целулозе и 

за многе друге активности у индустрији али познато је да се вода не може заменити ни 

једном врстом ма које сировине, већ воду може да замени једино само вода, што значи да 

је практично незаменљива. 

Резерве воде у свету се све више смањују,нарочито када се ради о залихама слатке 

и чисте воде која служи првенствено за пиће и исхрану човека. Главни проблем недостатка 

воде састоји се у томе што људи троше много више слатке воде него што има залиха. 

Борба за воду траје хиљадама година. Некад је оскудица воде погађала становништво само 

неких области и региона, а данас она забрињава цело човечанство. На основу извршених 

испитивања Уједињене нације су саопштиле да већ сада нема довољно воде за пиће у више 

од 40 земаља. Несташица слатке воде може да постане врло критична ако се што пре не 

предузму потребне мере за њену свестрану заштиту и то на светском нивоу.  

Копно заузима нешто мање од једне трећине укупне површине земље. Све остало 

чине мора и океани (око 71%). Сва мора и океани садрже око 1,5 милијарду кубних 

километара воде, а подземне воде садрже свега око пола милијарде кубних километара. У 

рекама и језерима на нашој планети налази се око 400.000 кубних километара воде.  

Од укупне количине воде која постоји на нашој планети човечанство може да 

користи воду за пиће, индустрију и наводњавање свега око 30.000 кубних километара, и 

то само слатку воду, пошто се за ове сврхе не може користити слана вода из мора и океана. 

 kliмatskiм područjiмa, koja su nepovoljna za život i koja su zato slabo naseljen 
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“Према неким подацима годишња светска потрошња воде креће се од 1.000 до 

1.300 кубних километара, у развијеним земљама је знатно већа него у 

неразвијеним.Становништво у свету сваког дана троши више од 7 милијарди тона воде, 

исто толико колико су тешке све руде које се ископају у току године дана. Потребе за 

водом ће се стално повећавати и ми морамо учинити све што је у нашој моћи да би то и 

задовољили. Треба имати у виду да се највећи део текуће воде користи за избацивање 

отпада, што значи да криза није толико у проблему количине воде, колико у односу људи 

према води.” 45 

Србија по количини слатке воде припада групи богатијих европских земаља. 

Резерве слатке воде нису подједнако распрострањене у целој земљи, тако да се у многим 

крајевима већ осећа несташица воде.Такву ситуацију посебно отежава немаран однос 

великог броја загађивача река, језера и мора.Највећи број индустријских загађивача су 

прехрамбена, хемијска и металска индустрија. 

Централном и југоисточном делу Србије прети озбиљна несташица чисте воде. 

Ситуација би могла да постане критична, уколико се не предузму потребне мере. Анализе 

показују да је загађеност неких река достигла критичну тачку. Нису ретки примери да 

сточна појила на рекама трују крупну и ситну стоку (на пример притоке Јужне Мораве). 

Наше две највеће реке Дунав и Сава све су загађеније. 

 

4.1.1. Здравствена исправност воде за пиће  
Здравствено безбедна вода за пиће треба да одговара нормама важећег Правилника 

о хигијенској исправности воде за пиће који прихвата препоруке Светске здравствене 

организације и Европске уније, и подлеже континуираном мониторингу који реализују 

овлашћене здравствене установе одређеном динамиком и опсегом испитивања у 

акредитованим лабораторијама. 

Мониторинг здравствене исправности воде за пиће на територији Нишавског и 

Топличког округа спроводи Институт за јавно здравље преко Центра за хигијену и хуману 

екологију. 

Здравствена исправност воде за пиће на територији Нишавског и Топличког округа 

је и 2011.године испитивана доминантно у комуналним водоводима. Јавне чесме и сеоски 

водоводи су обухваћени кварталним мониторингом и то само на територији града Ниша. 

 На територији Нишавског округа под контролом Института за јавно здравље Ниш је 

пет комуналних водовода (Ниш, Алексинац, Гаџин Хан, Сврљиг и Мерошина) од 

постојећих седам (Завод за јавно здравље Крушевац контролише водовод у Ражњу, док 

водовод у Сокобањи контролише Завод за јавно здравље Зајечар). 

У табели бр.18. приказана је неисправност у односу на укупан број узетих узорака 

из појединих водовода на територији Нишавског и Топличког округа  током 2011.године. 

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
45 Пешић Владан (2006), Јанковић Предраг, Еколошки аспекти одрживе пољопривреде, Машински факултет 

Ниш 
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Табела бр 18. Хигијенска исправност воде за пиће из комуналних водовода 

Нишавског и Топличког  округа  током 2011.године 

 

 

Ред. 

број 

Водовод 

Микробиологија Хемија 

Број 

узорака 

Неисправни

х 
Број 

узорака 

Неисправних 

Број % Број % 

1 Ниш 5479 5 0,09 5479 16 0,29 

2 Алексинац 330 7 2,12 330 8 2,42 

3 Сврљиг 122 1 0,82 102 12 11,76 

4 Гаџин Хан 65 4 6,15 65 1 1,54 

5 Мерошина 36 0 0 36 33 91,67 

6 Прокупље 288 2 0,69 288 0 0 

7 Куршумлија 192 1 0,52 48 0 0 

8 Житорађа 39 1 2,56 39 3 7,69 

УКУПНО  6551 21 0,32 6387 73 1,14 

  
   Извор: Институт за јавно здравље Ниш - http://www.izjz-nis.org.rs 

 

У Нишу је највећи број узетих узорака, јер се ради о великом граду који се прати 

дневном динамиком са по 15 узорака. Ради се о вршењу екстерне контроле, јер ЈКП 

„Наиссус” има своју интерну лабораторију, у којој се годишње анализира дупло више 

узорака.Разлози неисправности су углавном лоше одржавање унутрашњег дистрибутивног 

система, о коме треба да брине потрошач-власник стамбеног објекта.О забележеним 

неисправностима обавештава се Сектор санитарне контроле ЈКП-а и након упоредне 

анализе, изводе се заједнички закључци и спроводе се мере којима се обезбеђује овако висок 

ниво исправности узорака из дистрибутивне мреже. 

У извештају Института за јавно здравље се наводи да “Мерошина има извориште са 

електропроводљивошћу изнад 1000, али како овај параметар не представља ризик по 

здравље и овај водовод није ризичан.” 

У табели о резултатима хигијенске испавности воде за пиће од укупно 36 узетих 

узорака воде за пиће, 33 узорка или 91,67 % истих је хемијски неисправно што говори да 

насеље Мерошина из свог водовода у то време користило  хемијски неисправну воду за 

пиће. 

Разлози неисправности за све водоводе су из групе примедби потрошача (мутноћа, 

боја, оксидабилност, проводљивост) или проблема точећег места (гвожђе и труње). Што се 

микробиологије тиче, није било налаза фекалних бактерија-доминирају укупне аерофилне 

мезофилне бактерије које представљају индикатор и захтевају боље одржавање цевовода до 

крајњег потрошача. 

 

 

mailto:RA@AW
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4.1.2. Квалитет површинских вода  

,,Река Јужна Морава  је најзначајнија река на територији општине Мерошина, 

првенствено због тога што представља један од извора за водоснабдевање,како водом за пиће 

тако и водом за наводњавање пољопривредних усева. Јужна Морава је већ означена као 

најбитнији водоток у близини локације . Најближе место предметној локацији на коме је 

обављено испитивање квалитета воде Јужне Мораве је насеље Мрамор. Испитивање је 

обављено од стране Института за јавно здравље Ниш. У Извештају о квалитету 

површинских вода на територији града Ниша за месец септембар 2014. године стоји следеће 

запажање о квалитету воде Јужне Мораве на мерном месту Мрамор: „Према Уредби о 

граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 50/2012), вредности 

испитиваних параметара одговарају статусу I-II класе (одличан и добар еколошки статус), 

осим вредности БПК5, мангана и укупних колиформних бактерија које одговарају III класи 

(умерен еколошки статус), концентрације нитрата која одговара IV класи (слаб еколошки 

статус) и концентрације нитрита која је у оквиру вредности за V класу (лош еколошки 

статус). Такође, у овом узорку површинске воде забележена је и повишена вредност 

суспендованих материја'' 46 

Најважније притоке реке Јужне Мораве  су са територије општине Мерошина 

Крајковачка и Југбогдановачка река. 

Река Јужна Морава има  бројне загађиваче од изворишта па целим својим током  

Поред улива канализационих  вода градова узводно од Ниша, у Јужну Мораву   се директно 

уливају и отпадне воде индустрије која није у тим градовима прикључена на канализацију. 

Градска канализација  Ниша одводи све отпадне воде, без пречишћавања, у Нишаву 

низводно од града до ушћа па даље у Јужну Мораву. Својим токовима у деловима који нису 

везани за отпадне воде градских насеља или индустрије уз Јужну Мораву, она  индиректно 

прима  отпадне  воде сеоских  насеља-процеђивањем  кроз  земљиште,  а исто  тако  и кроз 

земљиште процеђени део од чврстих отпадних материја из нехигијенских ђубришта . 

Ни једно сеоско  насеље нема депонију која задовољава хигијенске услове. Сав 

чврсти отпад у сеоским насељима налази се на несанираним локацијама, где се заједно са 

атмосферским падавинама процеђује у подземне водоносне слојеве који комуницирају  са  

водотоком.Испод  отпадног  материјала  ствара  се  густ  тамни  филтрат најчешће отровног 

састава од отпада, те као течан продире у дубине загађујући подземне воде, које су повезане 

са реком па се на тај начин двоструко загађује вода.Поред тога уз корито река бацају се 

разни крупни отпаци, који у свим фазама распадања отпуштају материје брже или 

спорије растворљиве  у води: метални отпаци, гуме, индустријски отпад и др. Сви ови 

састојци су делом органски и делом неоргански.  Поједини  долазе  у  реку  у  некој  од  

фаза  распадања,  а  понеки  (гумени производи) се распадају споро, али одају у воду врло 

штетне састојке. 

Средства која се користе у пољопривреди и која се са атмосферским падавинама 

спирају са обрадивих површина дуж реке, делују неповољно и штетно на квалитет воде и 

живот у реци, почев од микро до макроорганизма. Вештачка ђубрива повећавају азотне 

материје и садржај фосфора у води. Пестициди делују на организме у води, а преко ланца 

исхране и на човека, доводећи до поремећаја у  целом екосистему. У извештајном периоду 

прикупљани су резултати испитивања површинских вода и отворених купалишта. Анализа 

добијених података вршена је у складу са важећом законском регулативом. На основу 

                                                           
46 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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резултата физичко-хемијских и бактериолошких испитивања вршена је процена степена 

загађености површинских вода  и   њихова   класификација,као   и   процена вишенаменског 

коришћења и безбедне рекреације грађана и заштите здравља корисника. Резултати 

испитивања од стране Института за јавно здравље у Нишу показују да је од укупног броја 

узорака, 30% узорака показало физичко-хемијску  неисправност,док  је  75%  узорака  било  

бактериолошки  неисправно. Најчешћи узроци физичко – хемијске неисправности биле су 

повећане вредности нитрата, нитрита и амонијум јона. Присуство колиформних бактерија 

било је најчешћи разлог бактериолошке неисправности. 

 

4.1.3. Предлог мера за заштиту воде 
Постојеће количине воде у Републици Србији могу задовољити потребе, само под 

условом да се рационално користе и штите. Водни потенцијал чине и транзитне воде које 

су ван наше управљачке контроле, као и бројни минерални и термоминерални извори 

(делимично се користе). У општини Мерошина мали број  становништва има прикључак на 

јавну мрежу водоснабдевања. 

 Систем одвођења вода није развијен у довољној мери, тако да ни једно насеље на 

територији општине Мерошина нема  прикључак на канализациону мрежу.  

 Такође, мере заштите вода од загађења се слабо примењују. Све је чешћа појава 

недостатка  воде за пиће, посебно у летњем периоду.  

,,Просторним планом за територију општине Мерошина предвиђено је да се квалитет вода  

треба и  очувати и побољшати применом следећих мера : 

-  Спровођење системског праћења квалитета површинских вода; 

-  Спречавање даљег изливања отпадних вода- индивидуалне сеоске канализације у 

Крајковачку и Југбогдановачку реку,без претходног пречишћавања и наставак изградње и 

пуштање у рад постројењa за пречишћавање отпадних вода. 

- Израда елабората и овера резерви подземних вода за сва јавна изворишта 

- Санација несанитарних септичких јама у које се одводи отпадна вода из насеља у 

којима не постоји канализациони систем (само насеље Мерошина има делимично 

изграђену канализациону мрежу) 

- Смањење и контрола негативног оптерећења отпадним водама Крајковачке реке и 

других мањих водотока 

- Ширење канализационе мреже 

- Забрана изградње објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште 

или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре 

- Изградња објеката ако се у пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и 

пречишћавање отпадних вода у складу са законом и у складу са стандардима прописаним 

законом, под условима заштите животне средине 

- Заштита приобаља и изворишта забраном градње, уклањањем дивљих депонија и 

забраном одлагања отпада на тим местима 

- Уклањање дивљих депонија које на местима плитких поземних вода могу имати 

велики утицај на њихово загађење патогеним организмима 

- Антиерозиони радови ради спречавања спирања земљишта и хемијског или  

механичког загађења водотокова 

- Успостављање информационог система о заштити вода.’’ 47 

 

 

 

                                                           
47  Просторни план Општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
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4.2. ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА 
 

Високе концентрације  штетних гасова и честица које се емитују у ваздуху у целом 

свету доводе не само до оштећења здравља, већ и до погоршања квалитета животне 

средине.Територија општине Мерошина има врло неповољан положај јер се целом својом 

изграђеном површином налази у котлини.Смер ветрова и брзина утичу на распростирање 

загађујућих супстанци и на квалитет ваздуха.Најчешћи смер ветра је северозападни.  

,,На територији општине Мерошина влада умерено континентална клима са честим 

температурним инверзијама које онемогућавају верикално струјање ваздуха. Температурне 

инверзије су најчешће у периоду од октобра до марта. У периоду јављања температурних 

инверзија вертикално струјање емитованих загађујућих супстанци је отежано, позитивни 

ефекти сунчевог зрачења су редуковани и долази до формирања “смога” као посебног вида 

загађења ваздуха. Преко 100 дана годишње је са маглом и сумаглицом.’’ 48 

Највећи удео у загађењу ваздуха имају ложење(паљење отпадака),пољопривредне 

активности (сточарство и ђубрива) и  саобраћај.Број возила је  доста  порастао последњих  

година,проблем је што се у нашој земљи у целини користе мање квалитетнија возила која 

емитују веће количине штетних гасова и возила која су већ дуго у употреби,чак и преко 20 

година.Стање улица и путева је јако лоше, коловози су неравни, улице су уске, нема 

адекватне сигнализације те све ово додатно утиче на аерозагађење.Употреба јавног превоза 

је велика, али је немогуће смањити коришћење путничких возила за кретање по 

регионалном путу. 

,, Од стране Института за јавно здравље Ниш у 2012.години извршено је 

испитивање.Узето је 2189 узорака ваздуха на територији Ниша.У узорцима је вршено 

одређивање концентрација сумпордиоксида, чађи и таложних материја. Резултати 

испитивања квалитета ваздуха су упоређивани са домаћим и страним нормативима, а  на 

основу резултата испитивања квалитета ваздуха на територији Ниша  у 2012. години, може 

се закључити следеће: 

Просечне годишње концентрације сумпордиоксида биле су испод граничне и 

толерантне вредности на свим мерним местима .  

Просечне годишње концентрације чађи су биле испод максимално дозвољених 

вредности на свим мерним местима, осим на једном мерном месту у центру Ниша.  

Просечне годишње вредности укупних таложних материја у испитиваном периоду 

биле су ниже од максимално дозвољене вредности на свим мерним местима, осим на 

једном. 

Концентрације олова су свих дана у испитиваном периоду биле испод граничне и 

толерантне вредности. 

Концентрације сумпордиоксида су на свим мерним местима  биле испод граничне и 

толерантне вредности.’’ 49 

Како према извештају и оценама Института за јавно Здравље Ниш, за 2012.годину у 

граду Нишу само на једном месту утврђен  квалитет ваздуха као веома нездрав а како за 

територију општине Мерошина не постоје конкретни подаци, може се закључити  да је 

стање квалитета ваздуха на територији општине задовољавајуће. 

Загађеност ваздуха се јавља као основни проблем у областима где је развијена 

индустрија. Посебно у градовима са развијеним саобраћајем, где има сагоревања од 

моторних возила.У свету се на путевима налазе милиони путничких аутомобила, од којих 

сваки избацује у атмосферу велике количине штетних састојака.Ово показује да је 

неопходно доношење оштријих законских прописа о ограничењу емисије отровних 

                                                           
48  Институт за јавно здравље Ниш, (2012) 
49  Институт за јавно здравље Ниш, (2012) 
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састојака из моторних возила.Познато је да су аутомобили са бензинским мотором изразити 

загађивачи средине, јер испуштају плави дим непријатног мириса. Произвођачи возила 

настоје да се уклопе у европске норме у погледу сузбијања загађивања ваздуха. С обзиром 

на број возила који се налази на светским путевима, јасно је колику одговорност имају 

произвођачи аутомобила у доприносу бољој заштити човекове средине. 

   

 

4.2.1. Протоколи из Кјото-а 
“Чист ваздух је основ за здравље и живот људи и читавог екосистема. Ваздух је 

смеса гасова која чини атмосферу, а састоји се приближно од 4/5 азота, 1/5 кисеоника и 

врло малих количина племенитих гасова, угљен диоксида, водоника, озона, водене паре и 

разних нечистоћа. Невоље настају када се овај однос поремети.Загађени ваздух утиче на 

различите начине на здравље људи и читав екосистем. Загађење ваздуха зависи 

првенствено од типа загађивача.Главни извори загађења ваздуха су загревање станова, 

индустријске и пољопривредне активности и саобраћај.Најчешће загађујуће материје су 

угљенмоноксид,сумпордиоксид,азотдиоксид,микрочестице чађи. Специфичне загађујуће 

материје ваздуха су и олово, кадмијум,манган, арсен, никл, хром, цинк и други тешки 

метали .  
Угљен моноксид  је веома отрован гас, без боје мириса и укуса. Овај гас настаје приликом 

непотпуног сагоревања фосилних горива. Концетрација од 1% у ваздуху је 

смртоносна.Угљен моноксид је токсичан у високим концентрацијама и индиректно 

доприноси глобалном загревању .Емисија отровних гасова  драстично је већа у зимском 

него у летњем периоду, због сагоревања фосилних горива.Емитоване киселе супстанце  у 

атмосфери се могу задржати и до неколико дана и за то време прећи раздаљину од преко 

неколико хиљада километара, где се преобразују у киселе кише, падају на површину 

земље и површинских вода где узрокују закишељавање средине. Такви ефекти  

одражавају се на: водене организме који су осетљиви на повећање киселости и повећање 

токсичних метала у води, људи такође трпе последице због конзумирања површинске или 

подземне воде које често имају већу киселост и повећану концентрацију метала. 

Научни докази показују да угљен диоксид  има значајну улогу кад је у питању 

ефекат стаклене баште,то је природни феномен,резултат упијања краткоталасног 

Сунчевог зрачења које Земља апсорбује,међутим због појаса угљен-диоксида и других 

отровних гасова у атмосфери инфрацрвени зраци не могу да се пробију у космос, већ они 

остају под слојем гасова и поново их апсорбује Земља (дуготаласно инфрацрвено 

зрацење). Овај процес представља ефекат загревања атмосфере до тачке која је много 

виша него што је нормално, јер је знатно повећана присутна концентрација CО2 и других 

гасова у атмосфери.   

У јапанском граду Кјотоу 1997. године око 50 земаља потписало је Оквирну 

конвенцију Уједињених нација о климатским променама, чији је главни циљ спречавање 

и смањивање емисије отровних гасова,првенствено угљен-диоксида, који се сматра 

главним узрочником пораста температуре на Земљи, односно стварања ефекта “стаклене 

баште”.Према Протоколу из Кјотоа, индустријске земље до 2012. године морају да смање 

емисију штетних гасова у атмосферу у просеку за пет одсто у односу на  90-ту 

годину.Проблем је ,што тај документ постаје правно обавезујући тек када 55 земаља 

којепроизводе 55% глобалне емисије угљен-диоксида ратификују Протокол. САД и 

Аустралија су, међутим, иступиле из Протокола, Камбера уз образложење да ће његовом 

ратификацијом извоз прљаве индустрије бити усмерен ка земљама у развоју, а у 

Аустралији настати мањак радних места, што ће, према њиховом мишљењу,знатно 

угрозити индустрију земље. Интересантно је, међутим, да, према Протоколу, Аустралија 

има право да за осам процената повећа ниво емисије CО2 у односу на 1990. годину.САД, 
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највећи светски загађивач, своје одбијање су образложиле чињеницом да би 

ратификовање Кјото протокола нанело штету националној економији, а Вашингтон је за 

узврат формулисао домаћи план заштите животне средине." 50 
 

 

 

Слика бр.18 Кјото Протокол 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор : slideserve.coм 

 

Земље које су ратификовале Протокол прикључио се и Јапан, један од великих 

светских загађивача.Протокол као додатак Конвенцији о климатским променама, усвојен 

на Земаљском самиту 1992, први је законски обавезујући међународни уговор о заштити 

околине.Ова Конвенција је предвидела обавезу сваке земље која ју је потписала, да смањи 

емисију гасова што производе ефекат “стаклене баште”,али није постављала временске 

рокове, тако да се сви слажу да је неопходан још један уговор. Кјото одређује свакој 

индустријализованој земљи у свету ограничења,односно колику количину издувних 

гасова може да емитује. Свеукупно смањење је, међутим, веома мало у односу на оно што 

научници сматрају неопходним да би се клима стабилизовала.Протокол из Кјота предвиђа 

смањење емисије шест гасова. Угљендиоксид који настаје сагоревањем фосилног горива 

највећи је фактор климатских промена, али су обухваћени и метан, који се ослобађа из 

ђубрива употребљеног у пољопривреди и на депонијама хемијског отпада, азот диоксид 

из моторних возила, хидрофлордиоксид, перфлордикосид и сулфатни хексафлорид, који 

настају у индустријским процесима. 

,, Током 1997. у Кјото-у, свака индустријализована земља сложила се  да 

контролише емисију шест гасова.Прва велика разлика у одговорностима између земаља 

била је она између индустријски развијених земаља и земаља у развоју. Сматра се да 

индустријске земље које су највише профитирале од индустријске револуције, сносе 

највећу кривицу за ефекат “стаклене баште”. Донета је одлука,да смањење треба да почне 

од земаља као што су САД и Јапан, које сагоревају највише фосилног 

горива.Међутим,дошло је до тога да су политичари у Америци, (која је највећи произвођач 

ових гасова),одлучили у Сенату да одбију да ратификују споразум . Пошто су Сједињене 

                                                           
50 Пешић Владан, Јанковић Предраг (2006) Еколошки аспекти одрживе пољопри вреде, Машински факултет 

Ниш 
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Државе одговорне за 36 одсто емисије гасова у индустријском свету, то је значило да 

готово све земље треба да ратификују споразум пре него што постане важећи. Русија је 

сматрала да уговор нема сврху без учешћа САД  а без пристанка Москве уговор не би 

могао да досегне праг од 55 одсто.Након две године одлагања Русија је ратификовала 

Протокол ,тако да је достигнут ниво од 65 одсто. У складу с уговором свака земља је 

дужна да извештава Секретаријат Конвенције о климатским променама Уједињених 

нација сваке године о томе колика је емисија и какав је напредак остварен у реализовању 

договорених циљева. Свака земља мора, да покаже шта све предузима да смањи емисију, 

а у случају кад циљеви нису испуњени - какве мере предлаже.” 51 

Кјото се сматра само првим кораком. Уговор заиста даје основу и методе за даља 

смањења.  Коначно, биће непоходно наговорити САД да се врате у процес, заједно са 

земљама у развоју као што су Кина и Индија, ако се желе постићи довољна смањења како 

би се спасила клима. Без њиховог учешћа, светска температура ће у сваком случају 

ескалирати ван сваке контроле.   

 

4.2.2. Контрола квалитета ваздуха 
,, Када се говори о квалитету ваздуха на подручју општине Мерошина , не постоји 

успостављен сталан мониторинг квалитета ваздуха.Сви извори загађења ваздуха су 

сврстани према јачини и распореду у три основне категорије извора (тачкасти, 

површински и линијски). Према врсти загађујућих материја на изворе са продуктима 

сагоревања фосилних горива и на индустријске изворе.Судећи да се не ради о 

индустријској зони у којој се налази предметна локација, може се закључити да на 

подручју Мраморског Брда највећи удео у загађењу ваздуха имају тачкасти извори, а мање 

површински и линијски. 

У наредној табели бр.19 приказан је извод из Годишњег извештаја о стању квалитета 

ваздуха у РС за 2013. годину, објављен од стране Агенције за заштиту животне средине. 

 У табели су приказани подаци за две мерне станице на подручју града Ниша.’’ 52 

Табела бр.19  - Категорија квалитета ваздуха за 2013. годину, средње годишње 

концентрације SO2, NO2, PМ10, CO и O3, број дана са прекорачењем дневних ГВ3 

Извор:  Институт за Јавно здравље Ниш 

 

,, Мерна места су одређена у зависности од потенцијалних тачкастих и радијалних 

извора емисије полутаната, на удаљености на којој се према карактеристикама производног 

                                                           
51  Пешић Владан, Јанковић Предраг (2006) Еколошки аспекти одрживе пољопри вреде, Машински факултет 

Ниш 
52 Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 

  Годишње вредности концентрација загађујућих материја 

 Категориј
а 

  PМ10 CO O3 

АМСКВ квалитета  број  број  број  број  број 

Станица ваздуха у 

2013. 

ug/м3 дана 

>125 

ug/м3 

ug/м3 дана 

>85 

ug/м3 

^g/м3 дана 

>50 

ug/м3 

^g/м3 дана 

>3 

ug/м3 

3 дана 

>120 

^g/м3 

Ниш            
О.Ш. Св. 1 9,4 0 16,2 0 - - 0,7 0 64 6 

Сава            
ИЗЈЗ 
Ниш 

2 - - 35,7 0 30,8 52 0,6 0 0 0 
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процеса или близине осталих потенцијалних извора загађења (постојећи саобраћај, 

индивидуални стамбени објекти),очекују максималне концентрације загађујућих честица у 

ваздуху амбијента. При избору мерних места водило се рачуна да узоркивачи буду 

постављени у правцу дувања доминантних ветрова . Мерења која су обављена у периоду од 

27.02. до 30.03.2015. године, имала су за циљ утврђивање „нултог” стања ваздуха амбијента, 

односно постојеће оптерећености ваздуха сумпордиоксидом, азотдиоксидом и укупним 

таложним материјама пре почетка рада постројења.’’ 53 

  

Табела бр.20 - Резултати мерења концентрације SO2 и NO2 

 

  Сумпор диоксид (SO2) у |ig/м3 Азот диоксид (NO2) у |ig/м3 

Датум Ознака узорка Дозвољена Измерена Дозвољена Измерена 

  вредност вредност вредност вредност 

27.02.- 7502120401  < 20 ±10 %  / 

28.02.2015. 7502120408  /  < 3 ± 9 % 

28.02.- 7502120402  < 20 ±10 %  / 

01.03.2015. 7502120409  /  < 3,1 ± 9 % 

01.03.- 7502120403  < 20 ±10 %  / 

02.03.2015. 7502120410  /  < 3 ± 9 % 

02.03.- 7502120404 
150 |ig/м3 

< 20 ±10 % 
125 ng/м3 

/ 

03.03.2015. 7502120411 / < 3 ± 9 % 

03.03.- 7502120405  < 20 ±10 %  / 

04.03.2015. 7502120412  /  < 3,8 ± 9 % 

04.03.- 7502120406  < 20 ±10 %  / 

05.03.2015. 7502120413  /  < 3 ± 9 % 

05.03.- 7502120407  < 20 ±10 %  / 

06.03.2015 7502120414  /  < 3 ± 9 % 

 

Извор:  лабораторија „Анахем” Извештај број 75021204 о оцењивању квалитета ваздуха на локацији 

„Мраморско брдо” април 2015. године 

Загађење  ваздуха  у комуналној  средини  је једна од најзначајнијих  последица 

деградације  животне  средине  и  представља  проблем  и  у  развијеним  и  у  неразвијеним 

земљама.  Главни  извори  аерозагађења,  као  и  доминантни  полутанти  у  ваздуху  се 

значајно  разликују  у зависности  од економског  развоја земље. Високе концентрације 

потенцијално штетних гасова и честица које се емитују у ваздух у целом свету доводе не 

само до оштећења здравља, већ и до погоршања квалитета животне средине. 
Табела  бр.21  - Резултати мерења концентрације UTМ 

 

Ред. бр. Параметар МДВ 

Ознака узорка 

 
 
 

7412200515 

1. 
Укупне таложне материје (мg/м2/dan) за период 

27.02.-30.03.2015. године. 
450 176,2±11% 

Извор:  лабораторија „Анахем” Извештај број 75021204 о оцењивању  

квалитета ваздуха на локацији „Мраморско брдо” април 2015. године  

 

                                                           
53  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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,, Упоређујући измерене вредности укупних таложних материја, азотдиоксида и 

сумпордиоксида са граничним вредностима може се закључити да измерене вредности 

наведених полутаната на наведеном мерном месту нису прелазиле прописане граничне 

вредности у наведеном временском периоду.'' 54 

Ниш  има  врло неповољан  положај  јер се целом  својом  изграђеном  површином 

налази  у  котлини  која  је  са  три  стране  затворена. Брзина  и  смер  ветрова  утичу  на 

распростирање загађујућих супстанци и на квалитет ваздуха у Нишкој котлини.У току 

године најчешћи смер ветра је северозападни. Под утицајем доминантних ветрова 

распростирање загађујућих супстанци се врши директно у градском делу Нишке котлине. 

У Нишу влада умерено континентална клима са честим температурним инверзијама 

које онемогућавају верикално струјање ваздуха. Температурне инверзије су најчешће у 

периоду од октобра до марта. У периоду јављања температурних инверзија вертикално 

струјање емитованих загађујућих супстанци је отежано, позитивни ефекти сунчевог 

зрачења су редуковани и долази до формирања “смога” као посебног вида загађења 

ваздуха.Преко 100 дана годишње је са маглом и сумаглицом. 

Све ове карактеристике(положај у котлини, температурна инверзија, мало 

падавина, честа магла) погодују акумулацији полутаната и код ниских концентрација 

полутаната.У  граду  су  извори  загађења  углавном  вештачки  и  површински  су  

распоређени. Највећи удео у загађењу ваздуха имају ложење и саобраћај. 

У граду је број возила јако порастао у последњих неколико година. Проблем је 

што се у нашој земљи у целини   користе мање квалитетнија возила која емитују веће 

количине полутаната и возила која су већ дуго у употреби, не ретко и преко 20 година. 

Стање улица и путева  је  јако  лоше,  коловози  су  неравни,  улице  су  уске,  нема  довољно  

зеленила  ни адекватне  сигнализације  те све  ово  додатно  утиче  на  аерозагађење. 

Употреба  јавног превоза је велика али је немогуће смањити коришћење путничких 

возила за кретање по граду јер јавни превоз нема ни капацитете ни услове да би се овај 

вид превоза афирмисао. 

Индустрија  и поред  смањеног  обима  производње  представља,  такође,  значајан 

извор аерозагађења.У неким   деловима града због пропуста у урбанистичком планирању 

дошло је до испреплетања   стамбене   зоне  и  индустрије.   Посебно  је  неповољно   

лоцирана   главна индустријска зона која се налази у северозападном делу града тако да 

доминантни ветар наноси загађење из ове зоне на центар града и највећу стамбену зону. 

,, У извештајном периоду вршено је прикупљање резултата испитивања 

концентрација основних загађујућих материја у ваздуху. Узето је 2221 узорака ваздуха на 

територији Ниша и Нишке Бање. У узорцима је вршено одређивање концентрација 

сумпордиоксида, чађи и таложних материја. Резултати испитивања квалитета ваздуха су 

упоређивани са домаћим и страним нормативима. 

На основу добијених резултата испитивања, вршено је информисање становништва 

о квалитету ваздуха путем медија и сајта Института за јавно здравље Ниш на интернету. 

На основу резултата испитивања квалитета амбијенталног ваздуха на територији 

Ниша и Нишке Бање у 2011. години, утврђено је следеће: 

- Просечне годишње концентрације сумпордиоксида биле су испод граничне и 

толерантне вредности на свим мерним местима (МК »Божидар Аџија«, Палилулска 

рампа, МК »Ратко Павловић«,  општина  »Црвени  крст«,  Нишка Бања,  МК »Ледена  

стена«,  МК »Душко Радовић«, ОШ »Душан Радовић«, ОШ »Чегар« и село Габровац). 

                                                           
54  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ,,ECOLOGY PARTNERS” д.о.о Мерошина (2015) 
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-   Просечне годишње концентрације чађи су биле испод максимално дозвољених 

вредности на свим мерним местима,  осим на мерном  месту МК  »Душко  Радовић« где 

је просечна годишња концентрација чађи била изнад максимално дозвољене вредности. 

На свим мерним местима у граду (МК »Божидар Аџија«, Палилулска рампа, МК »Ратко 

Павловић«,  општина  »Црвени  крст«,  Нишка Бања,  МК »Ледена  стена«,  МК »Душко 

Радовић«, ОШ »Душан Радовић«, ОШ »Чегар« и село Габровац) су у извештајном периоду, 

забележене дневне концентрације чађи које су прелазиле дневну максимално дозвољену 

вредност. Мерно место у МК »Душко Радовић« је имало највећи број дана (63%) са 

вредностима чађи преко максимално дозвољене вредности. 

-Просечне годишње вредности укупних таложних материја у испитиваном периоду 

биле су ниже од максимално  дозвољене  вредности на  свим  мерним  местима,  осим  на 

мерном месту МК »Душко Радовић«. 

-На мерном месту Институт за јавно здравље Ниш просечна годишња 

концентрација ПМ10 фракције суспендованих честица у испитиваном периоду је била 

изнад граничне вредности. Концентрације олова у ПМ10 фракцији суспендованих честица 

су свих дана у испитиваном периоду биле испод граничне и толерантне вредности. 

На основу  резултата индекса  квалитета  ваздуха ,повољан  квалитет ваздуха 

забележен је у Нишкој Бањи, МК »Ратко Павловић«, ОШ »Душан Радовић« и у селу 

Габровац. На мерним местима МК »Божидар Аџија«, општина  »Црвени  крст« и МК 

»Ледена  стена« квалитет ваздуха се оцењује као благо загађен, док је на мерном месту 

Палилулска рампа забележен средњи квалитет ваздуха. Највећи индекс квалитета ваздуха 

утврђен је на мерном месту МК »Душко Радовић«, где се квалитет ваздуха оцењује као 

веома нездрав.’’ 55 

 

4.2.3. Предлог мера за заштиту ваздуха 
Загађење ваздуха настаје као последица све већег развоја технике и технологије, а 

посебно индустрије и енергетике. Ова загађеност из године у годину све је већа, па је 

потребно предузети  мере заштите на њеном сузбијању и смањивању.Ваздух најчешће 

загађују штетне материје као што су: ситне честице прашине и чађи, угљенмоноксид, 

сумпор-диоксид, издувни гасови из аутомобила, али исто тако и метеоролошки фактори, 

количине падавина, влажност ваздуха, температуре ваздуха, јачина и правац дувања 

ветрова.Градови су често покривени сивим омотачем који достиже висину близу три 

километра. 

Хемијска индустрија чини да се у атмосферу избацују нове штетне супстанце које 

веома лоше утичу на људски организам. Сумпорни гас, угљенмоноксид, пепео који се 

растура, индустријска прашина, хлор, амонијак, флуор, арсен, олово, манган, кадмијум и 

други агресивни елементи и гасови убитачно делују на људски организам и могу да 

изазову масовна обољења међу становништвом. 

Најважнији је задатак да се сачува равнотежа кисеоника. Земљу окружује огромни 

океан чистог ваздуха по 2,5 милиона тона на сваког човека али је исто тако утврђено да 

један млазни авион сагори око 50 до 120 тона атмосферског кисеоника при прелету океана.  

На основу анализе утицаја различитих извора на загађење ваздуха на подручју 

општине Мерошина ,неопходно је утврдити утврђене су пропозиције којима ће се 

негативни утицаји смањити:  

,, - Неопходно је увођење система за контролу и праћење квалитета ваздуха, мерење 

                                                           
55 Институт за јавно здравље Ниш, (2012) 
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концентрације полутаната у складу са Правилником о граничним вредностима штетних 

материја, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и 

евиденције података (“Службени гласник РС”, бр. 54/92, 30/99 и 19/06), као и упоређивање 

добијених вредности са устаљеним нормама. Потребно је вршити континуално праћење 

квалитета ваздуха у насељу Мерошина у којем се налази највећа концентрација 

домаћинстава са сопственим ложиштима и развијена саобраћајна инфраструктура где 

изразити негативни утицај на квалитет ваздуха има ДП I реда М-25 (ДП I Б реда бр. 14); 

  - Спровођење мера за умањење негативних утицаја ДП I реда М-25 (ДП I Б 

реда бр. 14) који пролази кроз центар општине, као и планираног аутопута Ниш-Прокупље 

на квалитет ваздуха и здравље људи који живе у стамбеној зони у близини те 

саобраћајнице; 

      - Ограничење емисије загађујућих материја из привредних постројења, 

саобраћаја и домаћинстава; 

    -  Развој система гасификације и топлификације; 

    - Озелењавање јавних површина и стварање функционалног система зеленила 

са изградњом паркова и спортских рекреативних терена, нових дрвореда дуж 

саобраћајница и свуда где је то могуће; 

      - Уређење саобраћајне инфраструктуре и постављање заштитног зеленила око 

саобраћајница са интензивним саобраћајем, нарочито на местима где својом близином 

стамбеним објектима угрожавају здравље становништва (деонице планираног аутопута 

Ниш-Прокупље, ДП I реда М-25(ДП I Б реда бр. 14) и ДП II реда Р-245а (општински пут 

Мерошина-Облачина-Мали Јастребац)); 

      - Коришћење алтернативних енергетских извора, сунчеве енергије, 

геотермалне енергије,енергије биомасе и отпада и еолске енергије; 

                  -  Развој информационог система квалитета ваздуха за подручје Просторног 

плана преко Екобилтена и интернет презентација, са доступном базом података о 

актуелном стању квалитета ваздуха.’’ 56 

 

4.3. ЗАГАЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА 
 

Земљиште је један од основних делова сваког копненог екосистема. Главна 

особина земљишта је плодност. Главни извори загађивања земљишта су :  

конвенционална(комерцијална) пољопривреда, депоније отпада, киселе кише, индустрија, 

саобраћај.Као последице загађивања земљишта јављају  се сушење шума, немогућност 

обнове биљног покривача,загађивање воде,загађивање хране. 

 

4.3.1. Предлог мера за заштиту земљишта 
,,Квалитет земљишта као природног условно обновљивог ресурса, је потребно очувати од 

утицаја који у некој мери утичу на његово нарушавање применом следећих мера: 

- Праћење квалитета земљишта и праћење концентрације тешких метала и азота у   

земљишту; 

- Спречавање појаве ерозије; 

- Спровођење принципа одрживе пољопривреде и контролисана употреба агрохемијских 

средстава у пољопривреди; 
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- Изградња непропусних септичких јама у деловима планског подручја без канализационе 

мреже; 

- Рационално коришћење грађевинског и пољопривредног земљишта; 

- Пошумљавање; 

- Забрана изградње објеката на пољопривредном земљишту од I до V катастарске класе, 

осим у случајевима када је утврђен општи интерес на основу Закона; 

- Забрана пренамене пољопривредног земљишта у шумско, осим ако је земљиште VII или 

VIII класе” 57 

 

4.4. ОТПАД И ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Количина чврстог отпада стално расте, и поред тога што одузима простор она и 

загађује животну средину.Велике количине пепела, стакла, хартије, разне врсте амбалаже 

од пластике и других материјала, отпаци из индустрије и термоелектрана, представљају 

значајне изворе загађивања животне средине. 

Загађење од индустријског отпада је изражено у индустријски неразвијеним 

земљама што представља велику опасност за загађивање животне средине. Како структура 

отпада постаје све разноврснија, она је и веома опасна, јер индустрија сваке године ствара 

тоне и тоне отровног отпада.Распадање отпада доводи до знатног загађивања животне 

средине. 

У нашој земљи, такође се сваке године повећава количина разних врста отпада. 

Томе доприноси и константно увећавање градова у којима се повећавају и количине 

градског смећа и други чврсти отпаци у нашој земљи, као што су: хартија, пепео, разна 

амбалажа, посебно стаклена и конзерве.Повећавају се сваким даном све више и загађују 

животну средину тамо где се гомилају. До сада није створена могућност у нашој земљи 

да се овакви отпаци сакупљају и поново прерађују у нове сировине, чиме би се постигло 

смањење загађења,са једне стране, а истовремено омогућила велика корист новим 

сировинама, са друге стране. 

 Смеће може да представља извор великог броја сировина које могу корисно 

послужити човеку. Као пример могу се навести неке сировине које се прерадом 

(рециклирањем) смећа могу добити: челик за железаре, сировине за фабрике хартије, 

грађевински материјал, бензин, угаљ, гас за горење и осветљење итд. Из овог се може 

закључити да код нас постоје велике неискоришћене могућности поновног  коришћења 

отпада у облику нових сировина. 

 

4.4.1. Врсте отпада 
Отпад представља веома сложен и хетерогени материјал и при  свакодневним 

условима углавном је у чврстом стању, а настаје као резултат човековог живљења и рада 

у кући-стану, на радном месту, на јавној површини.  

Неконтролисано одлагање чврстог отпада, на неуређеним површинама тзв. 

сметлиштима, представља један од највећих извора загађења животне средине (воде, 

земљишта, ваздуха) и опасност по здравље живих организама. 

Управљање отпадом подразумева прикупљање, транспорт, складиштење, 

издвајање секундарних сировина, прерада, рециклажа или одлагање или спаљивање 

отпада, као и праћење (мониторинг) над тим активностима и бригу о постројењима за 
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управљање отпадом после затварања. Термин се обично односи на материјал произведен 

од стране људске активности, и обично се предузима да смањи утицај отпада на здравље, 

животну средину или естетику животне средине.Управљање отпадом може укључити рад 

са чврстим, течним, гасовитим или радиоактивним супстанцама, са различитим методама 

и областима експертизе за сваку од њих. 

За управљања опасним отпадом за не-стамбене и институционалне објекте, у 

градским областима, одговорност сноси локална самоуправа, а за управљање опасним не-

комерцијалним и индустријским отпадом одговорност сноси генератор отпада. 

,, По месту и извору настанка, разликују се четири врсте отпада: 

- Отпад из домаћинства, који настаје у стамбеним зградама, службеним 

просторијама (установе, локали), продавницама. Овај отпад, највећим делом представља 

отпад од прераде и конзумирања хране (остаци животињског и биљног порекла).Он лако 

трули и  брзо разграђује, нарочито лети, при високим температурама ваздуха. Настајање 

и ширење непријатних мириса је пратећи процес труљења отпада.Остали кућни отпад 

садржи сагорљиве (картон, папир, пластика, текстил, гума, кожа, намештај) и 

несагорљиве компоненте (стакло, конзерве, бела техника и сл.). 

-Отпад са јавних површина, настаје на улицама, тротоарима, двориштима 

парковима. Овај отпад (отпад од биља, кутије од цигарета и отпад од хране), су углавном 

нестабилне материје и распадају се. 

-Индустријски отпад, настаје у производним процесима. 

-Остали отпад, који настаје као резултат различитих људских активности, је 

кабасти отпад (возила и њихови делови, санитарни уређаји и сл.), аутомобилске гуме, 

грађевински материјал, муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода, отпад из 

болница, отпад анималног порекла (крв од животиња, животињски лешеви и сл.) и не 

може се, без посебног третмана (који је различит за сваку врсту) одлагати са комуналним 

отпадом. 

            Индустријски отпад може бити: неопасан,инертан и опасан.” 58 

 

4.4.2. Управљање отпадом 
У већини сеоских подручја општине Мерошина не постоји организовано 

прикупљање комуналног отпада, већ свако домаћинство самостално истоварује отпад.  

,,  Према подацима надлежног ЈКП-а, просечна дневна количина несабијеног отпада који 

се довезе на депонију варира у току године и повећава се у периоду сезоне. Просечна 

дневна количина отпада која се генерише је око 5 m³. ЈП „ Дирекција за изградњу општине 

Мерошина” не врши одговарајућа мерења количина отпада по врсти отпадног материјала 

и нема податке о томе.’’ 59 

,,Тренутно се одлагање комуналног отпада из Мерошине врши на локацији која се 

налази 3 km, јужно од Мерошине.Организовано одлагање отпада на тој локацији врши се 

још од 1970. године.Депонија је површине 4.300 m² са тренутно испуњеним капацитетом 

од 25-30%.Постоји прикључак на јавни пут.Ограда око депоније не постоји. Нема 

чуварске службе.Није присутан ни један облик обраде отпадног материјала. Изражен 

проблем у Општини Мерошина представља и велики број „нелегалних депонија - 
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сметлишта” у периферним деловима ,на прилазним путевима и у самим сеоским 

насељима. Напорима локалне управе постојеће дивље депоније се повремено чисте. ’’ 60 

4.4.3.  Одлагање отпада 
,, До сада се проблем чврстог отпада у Нишком региону, углавном решавао 

једноставним сакупљањем отпада и његовим одлагањем на обична сметлишта.Сакупљање 

отпада и транспорт обавља се оскудним возним парком. Просечан број возила је адекватан 

,међутим већина возила за сакупљање отпада у свим општинама региона је застарела, и 

потребна је њихова замена.У многим општинама недостају контејнери и канте.Отпад се 

махом одлаже неплански. Иако је законом забрањено одлагање опасног отпада као што су 

медицински, кланични отпад и угинуле животиње,такав отпад се  одлаже на појединим 

депонијама.  

          У сеоским насељима није регулисано сакупљање и одлагање отпада, па сеоско 

становништво свој отпад одлаже на дивљим депонијама - сметлиштима или га спаљује. 

Много отпада се једноставно остави поред главних путева или се баца у реке. Већину 

отпада чини такозвано кућни отпад, око 60%, док остали део припада кабастом отпаду, 

који се састоји од кућних апарата, делова намештаја, олупина возила и грађевинског шута. 

Органског отпада скоро да и нема јер се користи за храњење стоке. На овим дивљим 

депонијама се могу наћи и тела угинулих животиња, као и хемијска средства за заштиту 

у пољопривреди којима је истекао рок трајања. Тиме су створене могућности појаве 

заразних болести код становништва и угрожавање животне средине.'' 61 

Табела бр.22 - Преглед стања евакуације отпада по општинама 

Насеље 

 

Укупан 

број 

становниkа 

Број становника којима се 

Категорија 

насеља 

евакуација отпада 

 

Врши Не врши 

Покривеност 

(%) 

Ниш  
Град 178.161 

231.142 19.376 92,3 
Села 72.357 

Алексинац 
Град 18.638 

22.058 35.691 38,2 
Села 39.111 

 

 

Гаџин Хан 

Град  
 

 

9.330 

 

 

1134 

 

89,2 

 

Села 

10.464 

 

 

Дољевац 

Град  
 

 

18.062 

 

 

1.499 

 

 

92,3  

Села 

19.561 

 

 

МЕРОШИНА 

Град  
 

 

1.895 

 

 

12.917 

 

 

12,8  

Села 

14.812 

 
Извор:Регионални план управљања отпадом за Нишки регион, Ниш, 2010. 
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Забрињавајућа је чињеница да у општини Мерошина само 12,8% становништва одлаже 

отпад преко ЈКП. Већина отпада остатка од 77,7% одлаже се на дивљим депонијама у 

селима која припадају општини. 

 „У складу са категоризацијом локација депоновања датој у Националној 

стратегији управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ, депонија у Мерошини 

спада у категорију К4 (званичне депоније - сметлишта која не испуњавају ни минималне 

мере заштите и које треба одмах санирати, затворити и рекултивисати).” 62 

 

4.4.4. Предлог мера  
Да би се поправило стање у заштити животне средине од непланског гомилања отпада, 

власт у општини Мерошина  усвојила је програм за побољшање стања у животној 

средини, па је у Просторном плану прецизирала активности на заштити животне средине  

везане за отпад.Просторним Планом Општине су прецизиране следеће активности : 

,,1. Извршити уклањање дивљих сметлишта и чишћење водотокова од депонованог 

отпада,  

2. Зауставити и санкционисати одлагање отпада дуж путева, водотокова и у насељима 

и спречити поновно настајање дивљих сметлишта на местима која су претходно 

очишћена.  

3. Потребно је проширити систем организованог сакупљања отпада на сва сеоска 

насеља у oпштини како би се спречило неконтролисано депоновање отпада у сеоским 

насељима.  

4. Формирање једног рециклажног дворишта у насељу Мерошина . У складу са 

будућим потребама могуће је формирање рециклажних дворишта и у другим насељима, 

пре свега у центрима заједнице насеља (Балајнац и Југбогдановац). 

5. Постављањем контејнера за одвојено сакупљање отпада (“зелених острва”) и 

коришћењем мобилних станица за сакупљање отпада у насељима у којима није могуће 

формирање зелених острва. Потребно је организовати селективно сакупљање отпада који 

се не може мешати са комуналним отпадом(опасан отпад из домаћинстава, кабасти отпад, 

грађевински шут, дотрајала возила, електронски отпад и сл.) у одређеним временским 

интервалима. 

6. У области управљања опасним отпадом предвиђа се прихват и привремено 

складиштење опасног отпада из домаћинстава у оквиру центара за одвојено сакупљање 

рециклабилноготпада, као и периодично сакупљање опасног отпада из домаћинстава 

помоћу мобилнихсакупљачких станица.  

7. Медицински отпад из свих здравствених установа на територији општине 

Мерошина треба да се усмерава у Центар за третман инфективног медицинског отпада у 

оквиру Здравственог центра Ниш. 

8.  Овим планом се предвиђа изградња једног сточног гробља/јаме за прихват 

животињских лешева са територије целе општине..Изградња сточног гробља планира се 

на локацији постојеће несанитарне депоније (након њеног затварања и санације), или на 

другој повољној локацији која испуњава услове прописане Правилником .” 63 

 

 

                                                           
62 Регионални план  управљања отпадом за нишки регион, Конзорцијум „Регион Ниш“,Нишинвест , COWI 

Ниш, јун 2010 

63 Просторни план Општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
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5. УТИЦАЈ  ПОЉОПРИВРЕДЕ НА СТАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

       ,, Највреднији природни потенцијал којим располаже општина Мерошина је 

пољопривредно земљиште,које пружа услове за разноврсну пољопривредну производњу.  

Према подацима Републичког завода за статистику, општина располаже са 14.686 ха 

коришћених пољоприврених површина (пољопривредна друштва, задруге и породична 

газдинства). Од овог броја, у породичним газдинствима је 14.088 ха, односно 95,45% од 

укупно коришћених пољопривредних површина.'' 64 

           Распложиво земљиште и повољни климатски услови чине општину Мерошина 

погодном за интензиван развој пољопривредне производње, посебно воћарства, 

виноградарства али и ратарства и сточарства. Интересантан је податак да се све више 

производи бостан и то онај рани, под фолијом.Највећи део пољопривредних површина су 

оранице и баште преко 70% а потом су воћњаци иако је ово подручје је познато као 

воћарски крај - облачинска вишња. 

,, Основни задатак пољопривредне производње је да обезбеди довољне количине 

хране и сировина органског порекла за постојећу људску популацију.Неконтролисана 

примена агрохемикалија,интензивна примена тешке пољопривредне механизације у 

обради земљишта, као и нарушавање природних процеса, довели су до значајног 

нарушавања животне средине.  

 Основни циљ органске пољопривреде је производња хране високог квалитета 

(високе нутритивне вредности), развој одрживе пољопривреде уз очување екосистема, 

одржавање и повећање плодности земљишта, примене зеленишног и стајског ђубрива или 

биљака са дубоким кореном у вишегодишњем плодореду и додавање компостиране или 

некомпостиране органске материје у земљиште.Подразумева се максимално коришћење 

обновљивих извора енергије,одржавање генетске разноврсности агро и екосистема и 

заштите животне средине, смањење свих облика загађивања који могу да буду последица 

пољопривредне производње како би се створили услови за задовољење основних 

животних потреба пољопривредних произвођача,стицање одговарајуће добити и 

задовољења сопственим радом.’’ 65 

,,У развијеним земљама где су се агрохемикалије накупиле у земљишту,услови за 

органску пољопривреду не постоје.С друге стране, након свих скандала који су избили на 

тржишту хране (БСЕ, слинавка, шап, диоксини, ГМО и сл.), веома се повећала потражња 

за производима органске пољопривреде. У земљама ЕУ продаја органских производа се 

стално увећава.Потрошачи ову храну купују пре свега из здравствених разлога а и бољег 

укуса . “ 66 

Због тога мање развијене земаље,као што је и наша, у којима је још увек очуван 

агроекосистем (због сиромаштва не користе се скупе агрохемикалије), имају шансу да 

преко органских производа повећају свој извоз.Ту шансу ми  за сада у значајној мери не  

користимо.Храна произведена по принципима органске пољопривреде је безбедна без 

присуства вештачки синтетизованих материја па и пестицида.  

Противници органске пољопривреде тврде да су органски производи знатно 

скупљи од оних из конвенционалне производње.То је истина али ако се гледа површно на 

то. Више цене органских производа су због већег ангажовања радне снаге која је у 

                                                           
64 Просторни план Општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
65 Просторни план Општине Мерошина 2024, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Мерошина (2012) 
66 www.zid.cg.yu 
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развијеним земљама веома скупа, а с друге стране на тржишту су ови производи 

дефицитарни, што наравно утиче на висину цена. Међутим ако се сагледа дубље, цене 

производа из конвенционалне производње су далеко више од оних које ми директно 

плаћамо, па тако и од цена органских производа. Ту констатацију оправдава тврдња да се 

у обзир не узима цена лечења људи. 

 Већина живих бића зависи од земљишта, али постоји забрињавајући тренд ерозије 

земљишта и смањења његове плодоности.Ерозија је главни проблем у конвенционалној 

пољопривреди.У  органској производњи обрада земљишта минимизира ерозију 

коришћењем покровних усева и зеленишног ђубрења. Посматрајући на овакав начин може 

се рећи да потрошач плаћа далеко скупље производ из конвенционалне производње јер је 

њихова прикривена цена веома велика.  

Општина Мерошина  за развој органске пољопривреде има одличне предуслове. То 

подразумева незагађеност пољопривредних површина (због досадашње екстензивности 

пољопривреде) и уситњености домаћинства са заокруженим циклусом биљне и сточарске 

поизводње, без специјализација у производњи.  

,, Пољопривреда представља један од битних извора загађења ваздуха штетним 

гасовима, као што су метан, амонијак,угљен моноксид и други штетни гасови  који брзо 

доводе до климатских промена. Она је и један од главних извора загађења ваздуха 

амонијаком(NH3), који проузрокује еутрофикацију земљишта и вода.Истраживачи тврде 

да производња штетних гасова, може да се смањи применом нових метода и технологија 

руковања чврстим и течним стајњаком.’’ 67 

        “Велике количине метана се стварају током варења хране у желуцима преживара. 

Сматра се да се на овај начин ослобођене количине метана могу смањити или смањењем 

броја животиња или оптимизацијом исхране.Ако је неопходно производњу хране 

задржати на садашњем нивоу,једини начин смањења производње метана могуће је 

постићи повећањем продуктивности животиња. Математичким прорачунима је доказано 

да се производња метана смањује са 30 г/л млека на 15 г/л ако се годишња млечност повећа 

са 4000 литара млека по животињи на 8000 литара.Истраживањима је утврђено да вишак 

ослобођеног азота из пољопривредне производње може да се смањи са 337 г/кг меса на 

231 г/кг, ако се дневни прираст јунади повећа са 800 г на 1600 г .Слично томе, утврђено је 

да повећање производних особина домаћих животиња, које је постигнуто последњих 

десетак година, може да смањи загађење ваздуха штетним гасовима и површинских и 

подземних вода органском материјом. Ако се повећа продуктивност по једној животињи 

у свињарству, укупно загађење ваздуха штетним гасовима може да се смањи за 25%, а ако 

се повећа продуктивност по животињи у живинарству, тада се загађење смањује чак за 

30% . Метан углавном настаје активношћу микроорганизама. Он директно може да утиче 

на климу у комбинацији са инфрацрвеним зрацима дуге таласне дужине и 

индиректно,кроз атмосферске оксидативне реакције, у којима се производи 

угљендиоксид,као гас “стаклене баште”.  За сада се може рећи да као извор загађења 

ваздуха метаном, пољопривреда највећим делом учествује преко сточарске производње и 

да се годишње из сточарства ослободи око 80 метричких тона овог гаса. Потом следи 

производња пиринча са око 60 метричких тона, па производња стајњака са 10 метричких 

тона и производња биогаса (5 метричких тона).Загађење атмосферског ваздуха метаном 

из пољопривреде на годишњем нивоу износи око 165 метричких тона. Из природних 

извора, као што су мочваре, океани, активност мрава и природно врење, укупно загађење 

                                                           
67  Пешић Владан, Јанковић Предраг, Еколошки аспекти одрживе пољопривреде, Машински факултет Ниш, 

Ниш 2006. 
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на годишњем нивоу износи 160 метричких тона, док из других активности човека, као што 

су прерада нафте и производња нафнтих деривата, на годишњем нивоу се ослободи 155 

метричких тона метана.” 68 

Повећане концентрације озона у тропосфери су веома токсичне и не могу 

надокнадити мањак озона у стратосфери.Озон иритира ткива респираторног тракта човека 

и животиња, а старије особе, деца и астматичари су много подложнији негативном утицају 

овог гаса у тропосферу.Амонијак који се ослободи из сточарске производње (из подручја 

која се ђубре стајњаком) и гасовита азотна киселина(загађивач који настаје у ваздуху из 

азотних оксида издувних аутомобилских гасова) реагује са водом у ваздуху и настају 

честични нитрати.Кишом се ови честични нитрати враћају у земљиште.То су киселе кише 

и за последицу имају повећање нивоа азота у површинским слојевима земљишта, а 

потенцијално и у површинским и подземним водама које се налазе на оцедним и 

водопропусним теренима. 

  

 

5.1. ОРГАНСКА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 
 

 

Пољопривреда је једна од најосновнијих активности човечанства из разлога што 

свакодневно морамо да се хранимо. Историја, култура и друштвене вредности су уграђене 

у пољопривреду. Принципи који се тичу пољопривреде укључују начин на који људи 

обрађују земљиште и односе се према природи, биљкама и животињама: шта једемо и 

облачимо, колико су храна и остале виталне робе расположиве, како се њима рукује, 

припрема и дистрибуира и шта је залог за будуће генерације. 

 

,,Четири принципа су креирана да препознају органску пољопривреду: 

 

- Принцип здравља 

- Еколошки принцип 

- Принцип праведности 

- Принцип неговања и старања” 69 

    

        

      ,, Принцип здравља : Органска пољопривреда треба да подржава здравље земљишта, 

биљака, животиња и људи као једна недељива целина.Овај принцип је основа органске 

пољопривреде. 

Еколошки принцип : Органска пољопривреда треба бити базирана на живим 

еколошким системима, да ради са њима, опонаша их и помаже им да се одрже.Ови 

принципи су основа органске пољопривреде унутар живих еколошких система. Они 

наглашавају да производња треба бити базирана на еколошким процесима уместо на 

спољним уносима материје и енергије.Органска пољопривреда исто тако треба да 

обезбеди заштиту околине, станиште, биолошке разноликости вода или околине у целини, 

која постоји ван производног подручја. 

Принцип праведонсти : Органска пољопривреда треба бити изграђена на односима 

који обезбеђују праведност поштујући заједничко окружење и животне 

                                                           
68  Пешић Владан, Јанковић Предраг, Еколошки аспекти одрживе пољопривреде, Машински факултет Ниш, 

Ниш 2006. 
69  Основне информације о органској производњи у Србији ,Центар за органску производњу , Привредна 

комора Србије  
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могућности.Људски односи који су у додиру са органском пољопривредом треба да 

осигурају праведност на свим нивоима: за произвођаче пољопривреднике, прерађиваче, 

дистрибутере, трговце или потрошаче. 

Принцип неговања и старања : Органском пољопривредом треба да се управља на 

превентивни и одговоран начин да би се заштитило здравље и благостање садашњих и 

будућих генерација и окружења.Главне форме очувања су: пошумљавање, формирање 

дрвореда, садња шибља, изградња вештачких језера/бара, обогаћивање биљним и 

животињским врстама.Органска пољопривреда даје производе специфичног квалитета са 

израженом бојом, укусом и високим садржајем суве материје.” 70 

Органска, биолошка или еколошка пољопривреда се одвија без употребе 

вештачких ђубрива и синтетичких препарата за заштиту биља тј. пестицида. У органској 

пољопривредној производњи се користе природни ресурси односно органска ђубрива или 

природна минерална ђубрива при чему  се користе природне, биолошке методе заштите 

биља.Успешна може да буде ако се користе сва досадашња научна сазнања у схватању 

природних законитости.Органску пољопривреду могуће је успоставити на дужи период, 

ако се организује на принципу заштите човековог здравља и животне средине и то мења  

начин производње хране. 

Пољопривредни произвођачи треба да стекну основна сазнања о земљишту као 

најважнијем ресурсу производње, затим о ђубрењу, плодореду, агротехници појединих 

култура, механизацији, здруживању усева, нези и заштити биља од болести, штеточина и 

регулисању корова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Основне информације о органској производњи у Србији ,Центар за органску производњу , Привредна 

комора Србије  
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6. ЗАКЉУЧАК  
 

Промене  састава живог  света  у  екосистемима   су  последица  промена физичких 

и хемијских услова средине насталих деловањем савременог човека. Загађивањем  

станишта  човек  нагло мења  и  одузима  животни  простор другим  бићима, која се  

повлаче  у  подручја  са  очуваним  стаништима  или    ишчезавају  у  немогућности  да  се  

прилагоде.Међутим,врсте  које су  се успешно прилагодиле  измењеним  условима  

станишта  често представљају човекове  нежељене  пратиоце  (корови, пацови, многи  

инсекти  и  други бескичмењаци).  

Процеси  урбанизације  и  индустријализације  спадају  у  најснажније видове  

утицаја савременог човека  на  природу. У градовима, много више него у селима, јављају  

се  готово сви  облици  загађења  животне средине мада ни села нису изузета од сталног 

загађења.Стално се упозорава на неконтролисано коришћење пестицида,којим се највише 

загађује земљиште али и трује храна која се производи на том земљишту. Последице 

исхране са храном пуном пестицида, могу бити фаталне. Такође, у селима  не постоје 

уређени водоводи за снабдевање исправном водом за пиће и не постоје уређени системи 

за одвод  канализационих отпадних вода.Вода за пиће се користи углавном из 

индивидуалних сеоских бунара,који се налазе у близини пропусних септичких јама,и чији 

квалитет се не контролише.Вода за пиће коју користе људи и животиње углавном је 

неисправна или је на граници дозвољеној за људску употребу. 

Што се тиче ваздуха на територији општине Мерошина, може се рећи да није 

загађен  и да позитивно утиче на здравље људи.На територији општине Мерошина не 

постоје значајни загађивачи ваздуха,а и бука нема значајнији негативан утицај на стање 

животне средине. 

Готово све  загађујуће  материје, пре  или  касније, преко ланаца  исхране или преко 

површинских и подземних вода  –  бунара доспевају и до човека. На тај начин отрови које 

неодговорно расејавамо по природи на крају завршавају и на нашој трпези, у загађеној 

храни и води, проузрокујући различита обољења.  

Здравствени  и  генетички  ефекти  нарушене  и  загађене  животне  средине зависе  

од врсте  загађујуће  материје, њене  токсичности, времена  изложености извору  

загађивања  и  од општег здравсвеног стања  људи. Поред тога,појединачни негативни 

ефекти појачавају се када више њих заједнички делује.  

Изворни облици природе, у којима се још увек не осећа утицај човекове 

делатности, одржавају  се  још само у  оквиру  заштићених подручја као што су 

национални  паркови  и  резервати, или  на  неприступачним  местима  која нису погодна  

за живот човека. Због свега тога заштита животне средине и очување и заштита  биолошке  

разноврсности(биодиверзитета) данас  постаје једна  од најважнијих активности 

савременог човека.   

Последице  поменутих  облика  угрожавања  још су  веће  када  се  њихови 

негативни  утицаји  саберу.Промене  које  су  проузроковане  човековим деловањем  

дешавају  се  толико брзо да  природа  не  може  сама  да  се  обнови  и опорави.Човек је 

изменио изглед читавих  предела.Опустошени  и еродирани  терени  настали  прекомерним  

уништавањем  шума  и  сточарењем,огромне  површине  пољопривредног земљишта, 

различита  индустријска постројења и депоније данас карактеришу изглед биосфере.  

Због тога  су  последње  деценије двадесетог века  у  великој мери  биле обележене  

различитим  програмима  и  акцијама  у  области  заштите,  обнове  и унапређења  животне  

средине, а  сигурно је да  ће  и  овај век  бити  у  знаку решавања  наслеђених и  

новонасталих  проблема  везаних  за  загађивање  и заштиту животне средине на 

глобалном, регионалном и локалном плану.  



СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ МЕРОШИНА

  

68 

 

Заштита животне  средине  подразумева  скуп  различитих  поступака  и мера који 

спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже.  

Еколошка  одбрана је мултидисциплинарна  и  треба  да  представља трајну  обавезу  свих  

чланова  друштва. Њена  мултидисциплинарност  проистиче из  чињенице  што здравље,  

животна  средина  и  социјални  услови  представљају комплекс  области  и  проблема  

који  су  у  сталној интеракцији. Стога  сваки поремећај стања  животне  средине  доводи  

до  еколошких  поремећаја  и поремећаја социјалних односа, који су међусобно повезани 

и условљени.  

Данашњи однос већине људи према забрињавајућим појавама све већег загађивања 

човекове животне средине не може да нас задовољи. У борби која предстоји против 

угрожавања човековог опстанка најважније је поменути понашање и однос човека као 

живог и свесног бића према средини у којој живи. Потребно је васпитавање и образовање 

целокупног становништва, као и схватање значаја о величини растуће опасности. 

Васпитавање и образовање мора да укаже на то да средина која човека окружује, 

није прости збир саставних компонената, као што су: вода, земљиште, ваздух, биљке, 

животиње итд., већ да је она јединствени глобални систем – биосфера – у којој су све 

компоненте у узајамној вези. 

Различити облици повезаности са животном средином морају да развијају естетска 

и морална осећања младих, да доживљавање природних лепота оплемењује њихове мисли 

и понашање. Способност да се уоче и доживе природне појаве, лепоте облика и боја, звуци 

и мирис, да развија код младих људи посебна осећања и пружа велике могућности за 

заштиту животне средине уопште. Омладини треба објаснити да изворна, недеградирана 

и добро очувана природна средина има значај не само за физичко него и за психичко стање 

људи, посебно оних који живе у градовима и индустријским срединама. Живот човека у 

савременој урбанизованој средини, уз све одговарајуће удобности које пружа, праћен је 

смањењем физичке активности буком, појачаним вибрацијама, загађеном атмосфером, 

монотонијом градске средине која је у великом степену изолована од изворне природе. 

Овакви услови изазивају и појачавају тежњу градског човека за доживљавањем изворне 

природне средине. Зато је неопходно развијати и задовољавати потребу за што чешћим и 

приснијим контактом са очуваном природом и не треба дозволити отуђивање омладине 

од природе. То је свакако веома важно како за морално и естетско тако и за здравствено 

васпитање и неопходну психофизичку реакцију омладине и одраслих људи.  

Како убедити људе да је веома штетно бацање смећа ван одређеног места, 

уништавање зеленила, убијање птица и сл. Мора се обезбедити повољно јединство 

средине у којој човек живи и ради, и то у целини, у свим њеним елементима и 

манифестацијама. Гаранцију успеха у заштити и унапређењу средине можемо гледати 

само у том јединству. 

Свакоме би требало да буде на уму мисао да штити природу значи и штитити себе. 

Кад то будемо постигли, сачуваћемо реке и мора, градове и излетишта, шуме и језера, 

птице и рибе, сачуваћемо у првом реду своје здравље. 
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сам одличним успехом у Нишу. Након тога уписала сам средњу Трговинску  школу у 

Нишу. Трговинску школу завршила са одличним успехом 2008.године. 

 Школске 2008/2009. уписујем основне академске студије на Природно – 

математичком факултету у Нишу, Департман за географију.  

Основне академске студије завршавам 2013. године и стичем звање Географ. 

Мастер академске студије на истом департману уписала сам  2014. године и завршила 

успешно са просечном оценом 8,20. 
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