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Сажетак:  

У раду је свеобухватно анализирано стање животне средине у општини Крушевац. 

Најпре су дати подаци о природним карактеристикама, историји и становништву ове 

општине. Детаљно су разматрани сви чиниоци који утичу на квалитет живота у овој 

средини, са посебним освртом на стање ваздуха, воде, земљишта, отпада и нивоа буке. Дат 

је и предлог мера њене заштите, са циљем да се тренутно стање у општини Крушевац 

унапреди и побољша.  

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

Abstract:  

In this work is comprehensive analysed the conditions of environment of the municipality 

of Krusevac. First of all is given data of the natural characteristics, history and population of this 

municipality. Examined in detail all the facts which influenced the quality of this environment, 

with a special review of the air condition , water , land , waste and the level of noise. There is 

also given a proposal for measures it's own protection , with the aim of improving the current 

conditions of municipality of Krusevac.  

Key words: еnvironment protection, air, wather, land, protection measures, waste. 
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1. Увод 

 

Животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот – природне 

вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки 

ресурси, биљни и животињски свет.
1
 

Загађење животне средине по обиму, врстама и последицама има велике размере и 

оно представља опасност за читаво човечанство. Да би се сагледала сва тежина и 

озбиљност заштите животне средине, морају се прво сагледати узроци загађивања и 

деградације.  

Светска здравствена организација идентификује пет главних предуслова за здраву 

животну средину: чист ваздух, довољна количина квалитетне воде, безбедна и нутриционо 

избалансирана исхрана, безбедна и мирна насеља и стабилни екосистеми.
2
 

Садашње стање екосистема нам показује да су сви природни ресурси угрожени и да 

су, као и капацитет екосистема, ограничени. У природној средини је уравнотежен однос 

између свих облика живота, као и између њих и неживе природе. Екосистем може да 

амортизује различите примене само до одређене границе, након чега долази до 

поремећаја. Последице ових поремећаја могу се осетити и данас, а могу их осетити и 

будуће генерације уколико се не подигне свест о заштити животне средине. 

У Србији се последњих година поклања велика пажња заштити животне средине, 

па се тако види велики напредак у овој области. Еколошка свест је из године у годину све 

већа, тако да је Србија на добром путу ка здравијој животној средини. Један од градова 

који предњачи у унапређењу и заштити животне средине јесте општина Крушевац. 

                                                           
1
 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012). Основе заштите и унапређења 

животне средине. Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској 

Митровици.  

2
 Кићовић М. Драгомир, Јакшић Н. Предраг, Кићовић Т. Душан (2012). Основе заштите и унапређења 

животне средине. Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској 

Митровици. 
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У низу стратешких докумената које је донео град Крушевац, истиче се израда 

Локалног програма заштите животне средине града Крушевца за период 2015. до 2025. 

године, чије сам податке у раду користила као релевантне. 

Овим  Програмом сагледава се постојеће стање животне средине и утврђујe се низ 

активности које ће се остваривати у периоду од 2015. до 2025. године. Циљ Програма је да 

се са усвојеним активностима ублаже, санирају и отклоне негативне последице 

дугогодишњег занемаривања бриге о животној средини, као и да се превентивно делује на 

спречавање даље деградације нашег природног окружења. 

Град Крушевац је, поред Новог Сада и Новог Бечеја, међу првим градовима у 

Србији који je испуниo обавезу прописану Законом о заштити животне средине и 

израдиo Програм заштите животне средине у оквиру програма ЕУ EXCHANGE 4, а у 

сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина – Савеза градова и општина 

Србије.
3
 Тако да се данас, све више и више, поклања пажња за заштиту и унапређење 

животне средине на подручју територије општине Крушевац. 

Предмет овог рада представља сагледавање стања животне средине на територији 

општине Крушевац, са свим његовим карактеристикама, као и проблема који доводе до 

нарушавања равнотеже у природи, који имају утицај на живот људи и других живих бића. 

Циљ овог рада јесте да прикаже анализу тренутног стања животне средине на 

територији општине Крушевац као и проблеме са којима се ова општина сусреће. У првом 

делу рада образложени су географски и саобраћајни положај, физичко-географске и 

друштвено-географске карактеристике општине Крушевац. У другом делу рада 

анализирани су подаци о квалитету ваздуха, воде, земљишта, буке и отпада. 

Проценом утицаја на елементе животне средине, извора и врсте загађења, као и 

стања квалитета животне средине на територији општине Крушевац, долази се до мера 

које је потребно предузети како би се побољшало стање читаве животне средине. 

У самом раду биће представљен детаљнији опис стања животне средине на 

територији општине  Крушевац, као и предлог мера које треба предузети за њено 

унапређење. 

 

                                                           
3
 Службени гласник РС, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11. 
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2. Географски положај општине Крушевац 

 

Крушевац је најисточнији западноморавски град.
4
 Налази се у централном делу 

уже Србије и захвата најјужнији крај обода панонског басена и макрорегије перипанонске 

Србије, на 137 m надморске висине. Границе се пружају 43° 22’ 21” и 43° 42’ 17” северне 

географске ширине и 21° 09’ и 21° 34’ 08’’ истoчне географске дужине. Површинe је 854 

km². 

Слика 1: Географски положај општине Крушевац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.wikimedia.org 

 

Град је смештен у Крушевачкој котлини. У оквиру граница налази се део слива 

реке Расине, доњи ток реке Западне Мораве, као и сливна подручја планина Копаоника, 

Жељина и Јастрепца. 

Долина Западне Мораве је веома важна долина у Србији, у којој су се изградила 

три важна града - Чачак, Ужице и Крушевац. Долина је упоредничког правца и 

представља западни огранак моравско-вардарске удолине. Она повезује источне крајеве 

Србије са Босном и има изражену саобраћајно-привредну функцију.  

                                                           
4
 Марковић, Ј. Павловић, М. (1995). Географске регије Југославије. Београд: Савремена администрација.  
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Природне карактеристике рељефа утицале су и на то да путеви из Темнића, Жупе, 

Јастрепца и Копаоника гравитирају ка Крушевачкој котлини, чиме је ојачана њена 

саобраћајна функиција. 

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, повезује југоисточну Европу и 

Западну Европу. Он се налази са североисточне стране града Крушевца. Град је повезан са 

магистралним путем М-5, односно Појате-Крушевац-Краљево. Удаљеност од Београда 

износи 196 km, а од Ниша 80 km. Железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега  која је са 

североисточне стране повезана са пругом Београд-Ниш-Сталаћ, а са западне стране 

пругом Сталаћ-Крушевац-Краљево-Чачак-Ужице омогућава излаз на луку Бар. 

Територија града се простире на 853,97 km², од чега сам град са приградским 

насељима обухвата 73,78 km². Према  попису из 2011. године на територији Крушевца 

живело је 128.752 становника, док је према попису из 2002. године живело 131.368 

становника.  

Општина Крушевац се граничи са општином Варварин са севера, са општинама 

Ражањ и Ћићевац са североистока, општина Алексинац се налази са источне стране, а 

западне и југозападне границе представљају општина Трстеник, Александровац и Брус. 
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Слика 2: Мапа Крушевца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.serbiamap.net 

3. Физичко-географске карактеристике општине Крушевац 

 

3.1.Геотектонске и геоморфолошке карактеристике 

 

Граница и величина Крушевачке котлине –  Крушевачка котлина захвата простор 

од Трстеничке сутеске на западу до Мрзеничке сутеске на истоку. На североистоку је 

отворена према Параћинско-светозаревачкој котлини, њен северни обод чини Јухор 

(773m). Са истока котлину ограничава Мојсиње (489 m), са југа планина Јастребац (1429 

m) са својим огранцима, а са запада венац већих и мањих брда око Трстеника. Дужина ове 

котлине на линији Трстеник – Текија износи 35 km а ширина јој је различита у источном и 
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западном делу. На линији Врбнице – Карановчић широка је око 23 km, док је на линији 

Пољна – Лопаш широка 16 km. 
5
 

Геолошке и морфолошке особине Крушевачке котлине су следеће: по  ободу 

котлине заступљени су кристаласти шкриљци (на северу су то шкриљци Јухора). На 

истоку се шкриљци налазе у Мојсињској планини, а на југу се шкриљци налазе на 

Јастрепцу.
6
 Кретацејске творевине налазе се на западном ободу котлине, код Трстеника, а 

представљене су конгломератима, битуминозним шкриљцима, лапорцима и др.  

У квартарне творевине спадају алувијални, делувијални и пролувијални генетски 

типови, а од морфолошких облика развијене су речне терасе, плавине и делувијалне 

падине, а налазе се у долинама Западне Мораве, Расине и на северним падинама 

Јастрепца. Најраспрострањенија је најнижа и најмлађа речна тераса и захвата површину 

између Крушевца, Западне Мораве и Расине, а протеже се и западно од Читлука.  

Боривоје Ж. Милојевић истиче планински обод и остатке језерске заравни. Оне 

достижу висину од 362 m. Три абразионе терасе усечене по ободу Крушевачке котлине су 

траг овог старог језера.
7
 

Поред тектонских елеманата, његово даље обликовање настало је даљим радом 

језерских таласа и процесима кроз све фазе његовог настајања и постојања Панонског 

мора и језера, а истовремено и деловањем површинских токова који трају и данас.  

Као резултат ових сила, у садашњем рељефу и при ишчезавању језера, створене су 

две језерске терасе: виша (са апсолутном висином 220-250 m) и нижа (која се налази дуж 

десне обале Расине и чија је висина 180-220 m).
8
 

Алувијална раван Расине и Пепељуше су нешто уже, али су такође изложене 

плављењу.  На стрмијим планинским странама јављају се вододерине, као последица 

бујица. Језерска зараван и алувијалне равни имају највећи значај за становништво 

                                                           
5
 Савић, О. (1969). Крушевац и његова утицајна сфера. Београд: Географски институт ,,Јован Цвијић”, 

Посебна издања књига 21. 

6
 Милојевић, Б. (1948). Долина Западне Мораве, Мораче и Треске. Београд : Посебна издања СГД св.26.  

7
 Милојевић, Б. (1948). Долина Западне Мораве, Мораче и Треске. Београд : Посебна издања СГД св.26. 

8
 Савић, О. (1969). Крушевац и његова утицајна сфера. Београд: Географски институт ,,Јован Цвијић”, 

Посебна издања књига 21. 
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Крушевца, јер су то најплоднији делови погодни за обрађивање, док су долинске стране 

пошумљене или погодне за воћарство.  

Хипсометрија представља висинску зоналност терена. Детаљније податке можемо 

видети из следеће табеле: 

 

Табела 1: Хипсометријске одлике општине Крушевац 

Висина <100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 >1400 

Површина 

у ha 
17736 33226 15462 5290 4306 2736 2163 1352 1088 770 558 411 240 190 32 

% 20,7 38,9 18,1 6,2 5,0 3,2 2,5 1,5 1,2 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,03 

Извор: Завод за урбанизам и изградњу Крушевца 

 

Као што можемо видети из табеле, најнижа тачка посматраног подручја је 140 m  и 

налази се на ушћу Расине у Западну Мораву док је највиша тачка врх Велика Ђулица на 

Јастрепцу – 1.491 m. Највећи проценат површине у ha налази се између 100-200 m и 200-

300 m, односно озноси 20,7 % и 38,9 % територије. Најмањи део територије налази се у 

планинском делу изнад 1.300 m надморске висине и то 0,2 %. 

 

3.2. Климатске карактеристике 

 

Територија општине Крушевац обухвата најјужнији део панонског обода и 

перипанонске Србије, већим делом у котлини и има изражен значајан део 

континенталности.  Доминантан климатски тип –  умерено-континентални, модификован 

је у појединим деловима општине под утицајем локалних климатских фактора, а пре свега, 

рељефа.
9
 На мањим висинама, до 1000 m, влада права умерено-континентална клима с 

блажом варијантом жупске климе испод 500 m, а оштрија варијанта је на висинама преко 

                                                           
9
 Андрејевић, К. (1998). Водни ресурси слива Велике Мораве и њихово коришћење. Крушевац: Београд, 

Задужбина Андрејевић. 
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1000 m.
10

 Једна од неповољности је појава температурних инверзија, услед ујезеравања 

хладног и тежег ваздуха у котлини. Метеоролошка станица у Крушевцу налази се на 166 

m надморске висине. 

Средња годишња температура ваздуха на подручју Крушевца је 12,4°C.
11

 

Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од -5,2° C, а најтоплији је јул са 

средњом годишњом температуром од 23,9° C. 
12

 

 

Табела 2: Минималне и максималне температуре ваздуха у C° и екстремне максималне и 

минималне температуре ваздуха за 2017.годину 

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

Максималне 0,0 10,2 16,8 18,2 23,0 29,3 31,7 32,5 25,6 19,8 12,4 8,0 

Минималне -10,5 -0,8 3,7 5,0 10,3 15,0 15,5 15,1 11,9 14,1 2,7 -0,1 

Екстремни 

максимум 
7,4 22,5 26,4 28,3 29,4 36,8 39,7 40,6 36,8 27,2 21,0 19,1 

Екстремни 

минимум 
-21,2 -6,2 -1,3 -1,2 4,5 9,3 10,8 8,0 6,1 0,7 -7,6 -7,0 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

Табела 3: Средње месечне и годишње температуре ваздуха  у C° за 2006., 2011. И 2017.годину 

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

2006. -2,1 1,3 5,6 12,8 16,4 19,9 22,4 20,8 17,8 12,9 6,5 2,2 11,4 

2011. -0,1 -0,2 6,2 12,1 15,8 20,6 22,5 22,9 20,6 10,1 2,6 3,7 11,5 

2017. -0,4 8,6 8,0 14,4 15,6 21,6 22,7 20,4 17,0 10,6 6,6 -0,4 12,4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
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 Андрејевић, К. (1998). Водни ресурси слива Велике Мораве и њихово коришћење. Крушевац: Београд, 

Задужбина Андрејевић. 

11
 (2017) Метеоролошки годишњак 1. Београд: Републички хидрометеоролошки завод. 

12
 (2017) Метеоролошки годишњак 1. Београд: Републички хидрометеоролошки завод. 
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Из табеле бр. 3 можемо да закључимо да за представљене године постоји 

тенденција повећања температуре. Она је 2006. године износила 11,4° C, за пет година се 

увећала за свега 0,1° C, а за  шест година за 0,9 ° C у односу на 2006. годину. Тако да се 

средња годишња температура ваздуха на подручју општине Крушевац повећала за 1 ° C, 

за период од приказане три године.  

Просечни ваздушни притисак износи 997,9 mb. Релативна влажност ваздуха је 

умерена. Средња годишња влажност ваздуха износи 70 %. Просечна годишња количина 

падавина износи 578,3 mm.
13

 

Просечна годишња количина Сунчеве светлости износи 2269,6 сати. Јул је месец са 

највише сунчаних сати (335,8), док је децембар месец са најмање Сунца (54,0).
 14

 

Просечна годишња облачност износи 4,8 десетине, односно 48% покривености 

неба. Највећа облачност је зими, у децембру и износи 69% а најмања лети, у августу 22%. 

Највиши број ведрих дана у Србији за 2017. годину измерено је у Крушевцу и износио је 

105 дана.
15

 

Ветрови су најчешћи из југоисточног и источног правца, с Јастрепца и кроз 

Мрзеничку сутеску. Нарочито су чести зими и с пролећа, али има их и у јесен. Већу 

честину има северни ветар, док ветрови из осталих праваца дувају ређе.  

 

3.3. Хидролошке карактеристике 

 

Имајући у виду одређен геолошки састав, дисецираност терена као и климатске 

карактеристике, може се закључити да се подручје општине Крушевац одликује веома 

густом  мрежом водотокова и то нарочито у брдско-планинској зони. Хидрографска мрежа 

састоји се од три слива: Западно-Моравског, Расинског (подслив) и слива Рибарске реке. 
16

 

                                                           
13

 (2017) Метеоролошки годишњак 1. Београд: Републички хидрометеоролошки завод. 

14
 (2017) Метеоролошки годишњак 1. Београд: Републички хидрометеоролошки завод. 

15
 (2017) Метеоролошки годишњак 1. Београд: Републички хидрометеоролошки завод. 

16
 Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.година. 
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Река Западна Морава је највећа и најважнија река, чија површина слива на 

територији града износи 654,5 km², а дужина тока 25 km. Укупан пад Западне Мораве на 

посматраној територији је само 19 m. Овако мали пад условио је споро кретање речне 

воде, меандрирање, формирање спрудова и ада. 

Највећи сливови у оквиру Западне Мораве су: слив Расине, слив реке Пепељуше 

(58,16 km²), слив Падешке реке (42,47 km²) и слив Коњушког потока (31 km²).
17

 

Слив реке Расине, који припада Западно-Моравском сливу, највећи је слив на овој 

територији и заузима површину од 373,9 km² и има пад од 125 m. На територију града 

улази на надморској висини од 260 m, између села Ћелије и Мајдево, а улива се у Западну 

Мораву код Шанца, на 135 m надморске висине. Расина је десна притока Западне Мораве 

и има више притока, а најзначајније су: Ломничка, Купачка, Трмчарска, Гагловска, 

Наупарска, Модричка река и друге реке и бројни потоци који са Јастрепца гравитирају 

овом сливу. Највећи сливови у склопу Расинског слива су слив Наупарске реке и слив 

Ломничке реке. 

На Рaсини је изграђена вештачка акумулација Ћелије. Дужина језера је 12 km, а 

површина слива акумулације је 598 km². 
18

 Средњи годишњи протицај Расине на месту 

бране је 6,13 m³/s. 
19

 У језерском басену акумулирано је 51,5 милиона m³ воде која се 

користи за водоснабдевање индустрије Крушевца и наводњавање пољопривредних 

површина у густо насењеном језерском пруиобању. Дубина воде је 45 m, а провидност за 

време лета је 4 m. Највиши водостаји су крајем пролећа, а најнижи крајем лета и почетком 

јесени.
20

 Ово језеро на Расини је највећи и најважнији водопривредни објекат на 

територији града и од великог је значаја, јер се користи као извориште регионалног 

водоснабдевања. Удаљено је од Крушевца 23 km и намењено је за снабдевање насеља 

водом регионалног значаја, одбрану од поплава, задржавање наноса, наводњавање 

пољопривредних површина, производњу електричне енергије и оплемењивању малих 

вода. 
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 Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.година 

18
 Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.година 

19
 Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.година 

20
 Станковић, С. (2000). Језера Србије, Београд: Српско географско друштво.  
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Слика 3: Језеро Ћелије 

 

Извор: www.trebevic.net 

 

Брана и језеро на Ломничкој реци изграђени су у оквиру излетничког комплекса на 

Јастрепцу. Укупна дужина језера је око 200 m са просечном ширином 35 m. Удаљеност 

бране од Крушевца је 20 km. Језеро је намењено за потребе туризма и задржавање наноса. 

Рибарска река са својим притокама припада Јужно-Моравском сливном подручју. 
21

 

Настаје спајањем Големе реке и Бањског потока. У склопу Рибарске реке налази се 9 

мањих сливова од којих су слив Срндаљске реке, слив Сушачке реке и слив Големе реке.  

Извори се јављају најчешће на додиру стена различите старости, на додиру дна и 

обода котлине и на додиру долинских равни и долинских страна. Територија Крушевца 

обилује изворима минералних, термоминералних и термалних вода, што пружа велике 

могућности за њихово коришћење. 

Постоје истражена балнеолошка својства минералних извора на више локација у 

општини Крушевац и то су пре свега Рибараска бања. Она се налази на североисточним 

обронцима Јастрепца, у клисурастом делу Рибарске реке, која ту настаје као и Бањска 

река. Бања је удаљена од Крушевца 35 km и једна је од водећих рехабилитационих 

центара у Србији (ортопедска и коштано-зглобна дегенеративна обољења). Затим, постоји 
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и извор Треботин (хладна, алкално кисела, гвожђевита, муријатична вода), извор Буци 

(хладна, кисела вода), извор Мајдево (хладна, минерална вода), извор Сеземча (хладна, 

кисела вода), Слатина (хладна, слаба минерална вода), Ломница (хладна, алкално кисела, 

миријатична вода), извор Мрмош (земно алкално кисела вода) извор Дворане (хладна, 

слабо гвожћевита, кисела вода), Читлук (кисела вода) и извор Бела Вода која је кисела, 

гвожћевита, садржи селен и магнезијум. 

 

3.4. Флора и фауна 

 

Општина Крушевац представља прави мозаик типова земљишта, који су 

формирани под утицајем сложених педогенетских чинилаца (геолошких, 

геоморфолошких, хидролошких, климатских и биогеографских). Ови чиниоци оставили су 

свој печат на изглед, особине, производне и потенцијалне вредности земљишта. 

Основни типови који су се на тај начин формирали могу се сврстати у следеће 

категорије: колувијално (колувијум), хумусно-силикатно земљиште (ранкер), смоница 

(вертисол), еутрично смеђе земљиште (еутрични кимбисок-гајњача), лесивирано-

илимеризовано земљиште (лувисол), псеудоглеј (подзол), флувијално или алувијално 

земљиште (флувисол) и флувијално ливадско земљиште (хумофлувиосол).
22

 Највећу 

површину заузимају пољопривредне површине, затим шуме, а најмању површину заузима 

неплодно земљиште.  

У овој области развијена је деградација тла, а доказ за то су ливаде на киселим 

земљиштима које указују на оподзољавање. Најплодније земљиште је у долини Западне 

Мораве, где се налазе алувијалне и делувијалне равни. Најмање је деградиран северни део 

котлине, где је заступљена смоница и јалче деградирана гајњача. У јужном делу се налазе 

подзоли и они су јако деградирани.  

Крушевац и његова околина обилује великим богатством и разноврсношћу биљног 

и животињског света. Оно потиче од погодних услова, које за живот биљака и животиња 

има Копаоник, као наша најпитомија планина. Одличне услове за развој и многоврсност 
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живог света имају и наши равничарски предели. Брежуљкасто земљиште врло је погодна 

основа за живот биљака и животиња. Валовита подножја Копаоника, Јастрепца и 

Гледићких планина, обилују животом у разноврсним облицима биљног и животињског 

света, карактеристичног за ово поднебље, односно климу.  

Говорећи са аспекта биодиверзитета, треба рећи да се у Крушевцу и његовој 

околини налазе врло специфична подручја која су од државног али и светског значаја. Ту 

се пре свега мисли на на резерват беле брезе ,,Прокоп” који се налази на Јастрепцу. 
23

 

За опстанак планете Земље велику улогу имају шуме. Непосредни и највећи значај 

имају у производњи кисеоника, као и у пречишћавању атмосфере, затим успоравају 

отицање површинске воде и тиме онемогућавају спирање плодне земље. На територији 

града Крушевца шумама је обухваћено 27.608 ha. Оне се простиру дуж јужне границе у 

правцу исток-запад и покривају северне падине планине Јастребац на надморској висини 

од 300-1.492 m. Најзаступљенија врста је буква са учешћем 67% у запремини. Остале 

дрвенасте врсте су: китњак (5%), граб (3,5%), црни бор (5%), смрча (3,5%), јела (1%), клен, 

млеч, горски јавор, јасен, бреза, липа, јасика, бели бор, цер, сладун, вајмутов бор и ариш.
24

 

Природни резерват чисте брезове шуме (Betula verrucosa), стављен је под заштиту 

државе и издвојен решењем  Републичког завода за заштиту природе и научно проучавање 

природних реткости, још давне 1958. године.
25

 Терен се налази на такозваној 

,,Прокопачкој коси” на подручју града Крушевца и катастарске општине Буци. За ову 

шуму важи режим апсолутног резервата.  

Флористички састав шумских и ливадских заједница Јастрепца обилује ретким и 

ендемичним биљкама које су од међународног значаја. Једна од њих је планински јавор 

(Acer heldreichii), реликтна врста која се налази на неколико локалитета у добро очуваном 

стању. Од ендемичних врста присутни су и кострика (Ruskus aculeatus), зеленика (Ilex 

aquifolium), петопрсница (Aremonia agrimonioides), граб (Carpinum betulus), пасји зуб 

(Eruthronim dens-canis), минђушица (Isopyrum thalictroides), бљушт (Tamus communis), 

врањак (Gymnadenia conopsea), салеп, каћунак (Orchis morio) и др.
26
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                       Слика 4: Кострика                                                Слика 5:Каћунак 

 

 

 

 

 

 

 

               Извор: www.commons.wikimedia.org                          Извор:  www.upload.wikimedia.org 

 

Јастребац је одувек био богат разноврсном дивљачи. На основу Закона о лову из 

1966. године усвојена је ловно-привредна основа ловишта ,,Велики Јастребац-Расина” , 

који заузима северозападни део планинског масива Великог Јастрепца. Овде се налазе 

европски јелени и дивље свиње. Поред ових врста има и зечева, јазаваца, куна и других 

животиња. 

У  шумским комплексима Јастребца и Мојсињских планина настањене су следеће 

врсте пернате дивљачи: сива чапља, бела и црна рода, фазан, јаребица, дивљи голуб, 

грлица, дивља патка, сова, шљука, јастреб кокошар, кобац, гавран, сврака, креја и гљурац. 

Остале врсте дивљачи су: зец, срндаћ, лисица, куна, јазавац, јеж, веверица, вук, хрчак. 

Неопходно је поменути и Ловиште ,,Расина” које је установљено Решењем Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 324-02-001/1-95-06.
27

  

Река и језеро на Јастребцу богати су рибом и то пре свега речном пастрмком. 

Примењују се адекватне мере порибљавања и строг режим заштите. 

Сагледавањем укупних вредности простора хидроакумулације Земље, пре свега 

темељног феномена испољеног кроз диверзитет биљних и животињских заједница, 

утврђен је генерални концепт заштите и развоја овог подручја. Стављање под заштиту, као 

предео изузетних одлика ,,Ћелије” је у процедури. 
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До сада је за флору Ћелијског језера публиковано 134 таксона васкуларних биљака, 

а са истраживањима Завода за заштиту природе утврђено је 278 биљних таксона. Овде 

треба истаћи у Србији ретку врсту Anemone blanda, која ће бити увршћена у Црвену књигу 

флоре Србије. 
28

 

На ужем простору Ћелијског језера евидентирано је 117 врста птица, од чега су 32 

врсте везане за водена станишта. Посебно треба истаћи врсту кудрави Пешкан (Pelecanus 

crispus), која се налази на Светској црвеној листи. Две врсте из орнитофауне Ћелијског 

језера налази се на Европској црвеној листи. То су патка црнка (Aythya nuroca) и муљача 

(Limosa limosa). На списку фауне птица Ћелијског језера налази се 59 врста које су 

заштићене као природне реткости а једну од највећих орнитолошких вредности 

представља колонија сиве чапље (Ardea cinerea).
29

 

 

             Слика 6: Кудрави Пешкан                                         Слика 7: Муљача 

 

 

 

 

 

 

 

                  Извор: www.hbw.com                                                           Извор: www.hbw.com          

 

Фауну сисара језера Ћелије, према досадашњим сазнањима, чини укупно 31 врста. 

Диверзитет водоземаца и гмизаваца је изузетно висок. Присутно је 17 врста, од којих се 

три налазе на списку Уредбе о заштити природних реткости.
30
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На основу Регистра заштићених природних добара који води Завод за заштиту 

природе Србије, на територији Крушевца евидентирана су природна добра: Споменик 

природе – група од осам стабала храста лужњака и цера у порти цркве  Св. Преображења у 

Јабланици, Споменик природе – стабло храста лужњака у месту Бела Вода, заштићена 

околина и предео изузетних одлика манастира Наупаре, заштићена околина цркве Св. 

Стефана – Лазарица, резерват природе „Прокоп”, Споменик природе – храст лужњак 

,,Расина” у Крушевцy. 
31

 

 

4. Друштвено-географске карактеристике општине Крушевац 

 

4.1. Историја општине Крушевац 

 

Главни разлог насељености Расинског округа и Крушевца као његовог средишта 

јесте чињеница да су географске и геолошке одлике овог тла биле повољне за подизање 

насеља у праисторији.  

Најранији подаци о насељености Крушевца потичу из времена старчевачке културе. 

У групу типичних насеља ове културе спадају налазишта код Лазаревог града и Орница у 

Макрешанима.  

Из средњег бронзаног доба истичу се следећа налазишта: Маћија код Ражња, остаци 

насеља у Крушевцу на платоу Лазаревог града, налазишта код Позлатске реке близу села 

Позлате и налазишта код Сталаћа. 

Из гвозденог доба регистровано је десетак насеља и некропола и прилично јасно је 

дефинисана слика развитка културе у првом миленијуму п.н.е.  

Антички и римски период није оставио значајније трагове на подручју ове општине. 

Средњи век почиње уласком Расине у Немањину државу. Тек од тада постоје писани 

извори и поуздани подаци о овој области. 

Лазарев град – Свестан да је његова држава непосредно угрожена од Турака, кнез 

Лазар је одлучио да свој двор изгради на северу, далеко од главних праваца могућног 
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надирања турске војске. Изабрао је Крушевац, који је својим географским и стратегијским 

положајем највише одговарао његовим потребама. Ако није пре, сигурно је да је кнез 

Лазар одмах после смрти цара Уроша почео са припремама да изнад насеља Крушевац на 

вишој тераси према Западној Морави сагради утврђени град. Податке о томе забележили 

су Константин Филозоф, биограф деспота Стефана, најстаријег сина кнеза Лазара, и Јаков 

Лукари, историчар.
32

 

Слика 8: Донжон кула Лазаревог града 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.tt-group.net 

Изградњи утврђеног града приступило се ужурбано. У ту сврху кнез Лазар је из 

Новог Брда довео у Крушевац своје најбоље градитеље и мобилисао околне себре. 

Изградња крушевачког града трајала је дуже од две године. 

Крушевац је као своју престоницу подигао кнез Лазар 1371. године. Први пут се 

помиње 1387. године, у повељи којом кнез Лазар у својој утврђеној престоници потврђује 

раније трговачке привилегије Дубровчанима. На основу очуваних рушевина и делимичне 

реконструкције, тешко је закључити како је град изгледао у доба кнеза Лазара. Али, ако се 

има у виду да су сви средњовековни градови слично грађени, могуће је добити приближно 
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верну слику средњовековног града. Град је постао привредно и културно средиште 

Србије. Место из кога се руководило и које је давало иницијативу за организацију државе. 

После Косовског боја, Крушевац постаје престоница вазалне Србије којим управља 

Милица, а касније њен и Лазарев син, деспот Стефан, који касније престоницу сели у 

Београд. Турци нападају Крушевац више пута, а освајају га тек 1427. године, после смрти 

деспота Стефана. Од 1444. године, Крушевац је у рукама Ђурђа Бранковића, а Турци га 

коначно поробљавају 1454. године. У то време - има турско име: Алаџа Хисар (Шарени 

град). 

У време аустријско-турског рата 1689. године, град је био ослобођен од Турака. То се 

десило још два пута у XVIII веку: 1737–1739. године и за време Кочине крајине, 1789. 

године. Град је враћен Турцима 1791. године, Свиштовским миром. 

Крушевац је коначно ослобођен од Турака 1833. године. После ослобођења, град 

почиње нагло да се развија и напредује и постаје један од већих регионалних центара 

тадашње Србије. Током Другог светског рата, припадници немачких окупационих снага 

су на брду Багдала стрељали 1642 родољуба из Крушевца и околине. После рата цео тај 

простор је претворен у спомен парк под именом „Слободиште”. 

Слика 9: Крушевац 1869.године 

 

 

 

 

 

 

 

 Извор: www.jecasajt.weebly.com 
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Црква Лазарица – О подизању цркве Св. Стефана у Крушевцу, познатије под именом 

Лазарица, говори Константин Филозоф у Житију деспота Стефана Лазаревића. Од 

коначног пада Крушевца под турску власт, 1455. године, све до првих деценија XVIII века, 

оскудни историјски извори не допуштају да пратимо догађаје везане за Лазарицу. У 

описима Крушевца, које су из тог времена оставили путописци, налазимо само упутна 

казивања о постојању „лепе цркве“. Могуће је предпоставити да је убрзо по успостављању 

турске власти у Лазарици замрзла богослужбена активност, јер су се Турци настанили у 

тврђави и црква је постала неприступачна за Србе. Помиње се да је у време турске 

владавине коришћена као стаја за коње. Првобитни кровни покривач Турци су скинули 

искористивши олово за сарај великог везира Соколовића на Каба-Сакалу. У таквом стању, 

изложена падавинама и немарности турских властодржаца, Лазарица је морала 

запустети.
33

 Руинирана, без кровног покривача, црква је одолевала до почетка трећег 

аустријско-турског рата (1736–1739). Тада је обер-капетан Млатишума освојио Крушевац, 

а 1737. године  варош се поново нашла под турском влашћу. 

За време за Србе повољне, али краткотрајне аустријске власти у Крушевцу, или 

нешто касније, осликана је Лазарица. По свој прилици у време живописања, на цркви су 

извршене најнужније оправке. Лазарица је убрзо поново запустела и доспела у веома 

рђаво стање. Прва обнова Лазарице у XIX веку уследила је непосредно по ослобођењу од 

Турака и припајања Крушевца Кнежевини Србији. 

Слика 10: Црква Лазарица 

 

 

 

 

Извор: www.lazarica.rs 
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Последњу обнову у XIX веку Лазарица је доживела 1884/1885 године, уочи велике 

прославе петстогодишњице Боја на Косову (1889), о чему сведочи Тителбахов цртеж 

цркве из 1885. године и неколико фотографија насталих пре 1902. године, које га у целини 

понављају. У периоду од 1904. до 1908. године трајали су обимни радови на рестаурацији 

и конзервацији цркве. Тада јој је углавном враћен првобитни изглед, нарушен 

интервенцијама на архитектури у неколико наврата током XVIII и XIX века, захваљујући 

Петру Ј. Поповићу, архитекти Министарства грађевина, чији рад представља пионирски 

подухват ове врсте у Србији. Током 1908. године, према пројекту П. Поповића, саграђене 

су црквена кућа и звонара, а знатно касније, 1938. године и монументална ограда у порти 

(касније премештена на Крушевачко гробље) са капијом постављеном југозападно од 

цркве. Нови парохијски дом, на месту где се налазила стара црквена кућа, грађен је у 

периоду од 1997. до 2000. године, када је и освећен. У време када је Карађорђе 1812. 

године цркви поклонио звоно, сачувано до данас, Лазарица је већ била посвећена Рођењу 

Пресвете Богородице. Исту славу слави и данас.
34

 

Као изузетно остварење српске средњевековне архитектуре и националне 

градитељске баштине, црква Лазарица је проглашена спомеником културе од изузетног 

значаја. Данас, пркосећи времену, Лазарица поносно стоји као најлепши драгуљ 

Крушевачког града.   

   

4.2. Демографске карактеристике 

 

Развитак становништва и насељености на територији општине Крушевац је 

посредно и непосредно условљен географским положајем, друштвено-економским 

кретањима и развојем, историјским процесима, променама и компонентама кретања 

укупног становништва и његове социо-економске структуре, као и територијелним 

развитком мреже насеља и инфраструктуре.
35

 

                                                           
34

 www.turizamkrusevac.com 

35
 Просторни план града Крушевца, 2010.година. 



Анализа стања и проблеми животне средине општине 
Крушевац 

 

24 
 

Због свог повољног географског положаја, природне заштите планинских масива 

Јастребац, Жељин, Гоч и Мојсиње и другим природним погодностима, ова област била је 

насељена још у праисторији.  

После ослобођења од Турака број становника у овој области стално расте. Према 

карти о пореклу становништва коју је објавио Јован Цвијић – Левач, Темнић, Жупа и 

Расина насељени су претежно косовско-метохијским становништвом. Осим њих, на овој 

територији уочавају се још две групе становништва: једна група северно од Мораве и 

друга, нешто већа, јужно од Мораве. Источно од Крушевца насељавало се моравско-

вардарско становништво.
36

  У долини Мораве има и Динараца и то у непосредној близини 

Крушевца.  

Најинтензивније досељавање становништва било је након ослобођења од Турака, за 

време владавине кнеза Милоша. То је било српско становништво, али било је и Грка и 

Цинцара (они су били главни носиоци трговине на овом простору). Насељеници из 

Врањског поморавља су се насељавали углавном у Бивољу, Јасици и Лазарици. 

Црногораца има у Пакашници, Лазарици, Вучаку и Бовну. Данас се становништво 

досељава из околине Бруса, Александровца, Варварина, Трстеника. 

Статистички подаци о броју становника Крушевца могу се пратити од 1834. 

године, када је организован први попис у Кнежевини Србији. У периоду од 1834 до 1948. 

године Крушевац показује стални раст броја становника, осим у периоду од 1900. до 1921. 

године када је број становника стагнирао, а чак и опадао због ратова. Године 1900. број 

становника је износио  7977, а 1921. године износио је 9561 становник. Гледано у 

апсолутним показатељима становништво града Крушевца је за сто година од 1834. до 

1934. године  повећано за око 10.000 становника.  

Статистички подаци о бројном кретању укупног становништва по насељима од 

1948. до 2011. године показује да пораст броја становника по насељима није био 

равномеран. Присутне су многобројне осцилације и велики број насеља одликује се 

депопулацијом. Она је условљена опадањем фертилитета, наталитета, али се јасно уочава 

и ефекат емиграције. До 1948. године повећање становништва града било је основу 

природног прираштаја становништва, да би од 1948. године са наглим развојем индустрије 
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почео нагло да расте због механичких прилива становништва. Миграциони фактор 

посебно је изражен у Крушевцу, као јаком поларизацијском центру нарочито у периоду од 

1971. до 1981. године, док се од 1991. године ови процеси смирују, па то директно утиче 

на укупан број становника.
37

 Карактеристичан је интензиван пораст броја становника 

1991. године и благи пораст броја становника од 1991. до 2011. године (урбано подручје 

81.399, односно Крушевац – град 58.745).
38

 

 

Табела 4: Кретање броја становника на територији Крушевца од 1948. до 2011.године 

Година 
Број становника - град 

Крушевац 

Број становника - 

Општина Крушевац 

1948. 13862 87853 

1953. 16638 94827 

1961. 21957 103190 

1971. 29509 118016 

1981. 53071 132972 

1991. 57971 138111 

2002. 57347 131368 

2011. 58745 128752 

Извор: Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2002, 2011, подаци за град и општину Крушевац,  Републички завод за статистику, 2014. 

 

Према подацима из табеле за период од 1948. до 2011. године можемо рећи да се 

број становника повећао у граду Крушевцу за више од четири пута, док се у целој 

општини повећао са 87.853 на 128.752. Највећи пораст броја становника у граду па и у 

целој општини је у периоду од 1971. до 1981. због миграционог фактора. 
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У општини Крушевац живи 128.476 становника (према процени средином 

2017.године), густина насељености је око 143 ст./km², а стопа природног прираштаја -7,0 

‰. Према попису из 2011. године, број женског становништва је већи од броја мушког 

становништва – на територији општине живи 65.950 женске популације и 62.802 мушке 

популације. Подаци из 2017. године нам показују да се број женске популације смањио за 

375, а број мушке популације смањио за 2940. Просечна старост становништва је 44 

године.
39

 

Образовна структура показује већи удео неписмености код жена (процентуално 

учешће женског неписменог становништва је 3,7 а мушког 0,5). Велика диспропорција 

удела неписмених према полу последица је традиције у прошлости, где је улога жене била 

да обавља репродукцију и кућне послове, док је школовање а самим тим и привређивање 

било намењено мушкој популацији.  

 

4.3. Насеља општине Крушевац 

 

Крушевац се налази на простору који је увек био атрактиван за стални боравак 

становништва. Такође, одувек је био атрактиван и за транзитно кретање становништва, јер 

је то простор где се укрштају важнији саобраћајни коридори регионалног и ширег значаја. 

Како се према постанку сва сеоска насеља деле на спонтана и планска, насеља општине 

Крушевац припадају првом типу. При избору места за настањивање у већини ових насеља 

влада индивидуалан интерес. На вишим теренима сеоске куће су расуте, па су то села 

разбијеног типа. Оне се налазе у селима подгорине Гледићких планина, Јастрепца, Жупе и 

у долини реке Расине. Збијени тип села се налази широм нижих и равнијих делова 

котлине.  Кућа је моравска, али све више губи свој изгед и уступа место новој, модерној 

градској кући.  

По свом положају насеља су двојака: долинска у равницама река и потока и села на 

заравни. 
40

 Велики број насеља лежи у долини Западне Мораве, на оцеднијим деловима 

равни, или на моравским терасама. Ту су највећа села, саобраћајно најбоље повезана, а 
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привредно најразвијенија. На територији општине Крушевац налази се укупно 101 

насеље.
41

 

 

Табела 5: Насеља општине Крушевац 

Редни 

бр. 

Насељено место Редни 

бр. 

Насељено место 

1. Бела Вода 12. Мали Купци 

2. Беласица 13. Велики Шиљеговац 

3. Бивоље 14. Бојинце 

4. Бован 15. Велико Головоде 

5. Бољевац 16. Велико Крушинце 

6. Брајковац 17. Мало Крушинце 

7. Буковица 18. Витановац 

8. Буци 19. Вратаре 

9. Велика Крушевица 20. Вучак 

10. Велика Ломница 21. Гавез 

11. Велики Купци 22. Гаглово 

23. Гари 46. Крвавица 

24. Глобаре 47. Крушевац 

25. Глободер 48. Кукљин 

26. Горњи Степош 49. Лазаревац 

27. Гревци 50. Лазарица 

28. Гркљане 51. Липовац 
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29. Дворане 52. Ловци 

30. Дедина 53. Лукавац 

31. Дољане 54. Љубава 

32. Доњи Степош 55. Мајдево 

33. Ђунис 56. Суваја 

34. Здравиње 57. Макрешане 

35. Зебица 58. Мала Врбница 

36. Зубовац 59. Мала Река 

37. Јабланица 60. Мали Шиљеговац 

38. Јасика 61. Мало Головоде 

39. Јошје 62. Мачковац 

40. Каменаре 63. Мешево 

41. Каоник 64. Модрица 

42. Капиџија 65. Мудраковац 

43. Кобиље 66. Наупаре 

44. Коморане 67. Падеж 

45. Коњух 68. Пакашница 

69. Паруновац 85. Срње 

70. Пасјак 86. Станци 

71. Пепељевац 87. Сушица 

72. Бегово брдо 88. Текија 

73. Кошеви 89. Добромир 

74. Петина 90. Треботин 
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75. Позлата 91. Жабаре 

76. Пољаци 92. Трмчаре 

77. Рибаре 93. Ћелије 

78. Рибарска бања 94. Церова 

79. Рлица 95. Црквина 

80. Росица 96. Читлук 

81. Себечевац 97. Шанац 

82. Сеземче 98. Шавране 

83. Слатина 99. Шашиловац 

84.          Срндаље 100. 

101. 

Шогољ 

Штитаре 

Извор: Просторни план града Крушевца, 2010.година 

 

Под утицајем централних функција града Крушевца једанаест околних насеља 

изменом своје социо-економске структуре добило је обележје приградских насеља. 

Насеља Лазарица, Мало Головоде и Бивоље, која се налазе непосредно поред града, 

толико су изменила своју физиономију да практично представљају део градске целине.  

Остала приградска насеља су: Бегово брдо, Дедина, Капиџија, Макрешане, Мудраковац, 

Пакашница, Паруновац и Читлук.  

У оквиру центра града разликујемо следеће зоне: Зону главног градског центра са 

концентрисаним службама управе, судства, друштвених организација, извесног броја 

културних институција, као и већим бројем трговинских и угоститељских објеката. У овој 

зони су смештена сва већа трговинска и пословна представништва као и удружења (трг 

Косовских јунака), затим Зона око Трга Октобарске револуције и Трга Младих која се од 

претходне зоне издваја концентрацијом установа од регионалног карактера: банке, 

осигуравајући завод, известан број средњих и виших школа, као и већи број објеката 
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културе. Уједно, у овој зони је највећа концентрација објеката трговине, угоститељства и 

мањег броја објеката услужног занатства. 

 

Слика 11: Град Крушевац 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Извор: www.krusevacgrad.rs 

 

5. Извори загађења у општини Крушевац 

 

На основу дугогодишњег запажања и испитивања у општини Крушевац, као 

најзначајнији и највећи загађивачи животне средине јесу: саобраћај, индустрија, градске 

топлане и индивидуална ложишта, комуналне и пољопривредне активности. 

 

5.1. Саобраћај 

 

Један од главних извора загађења представља саобраћај. Моторна возила 

угрожавају животну средину на много начина, сваким даном све више и више, али 

најзначајнији је утицај који се рефлектује на атмосферу. Штетни гасови који излазе из 
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возила загађују атмосферу одређеним полутантима. Посебно треба истаћи оне које настају 

сагоревањем фосилним горивима. У Крушевцу, као и у читавој Србији, најразвијенији је 

друмски саобраћај и он има највећи утицај на угрожавање животне средине. Највећи 

разлог њиховог загађења је то што су аутомобили просечне старости око 20 година. 

Овакви аутомобили те старости не поседују технологију за филтрирање издувних гасова 

пре самог испуштања у атмосферу, али поред тога користе се и неквалитетна горива. 

Такође се загађује животна средина и због лоше организације саобраћајница унутар 

насеља али и ван њих.  Саобраћај поред испуштања разних полутаната у атмосферу, 

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

недовољно дрвореда поред саобраћајница, лош квалитет путева, изградња бензинских 

пумпи у стамбеним зонама.  

Мере за заштиту од саобраћајне буке на територији општини Крушевац, којима се 

она може свести на одговарајући ниво, су: правилно планирање намене површина, 

изградња заштитних вертикалних зидова, забрана саобраћаја за поједине категорије 

возила у више осетљивим местима за буку итд. 
42

 

 

5.2. Индустрија 

 

Због дугогодишње транзиције и економске кризе у којој се наша земља налази 

многа предузећа у Крушевцу, као и у читавој Србији, престала су са радом или раде са 

смањеним капацитетом. Најзначајнија предузећа у Крушевцу су: ,,Хенкел”, ,,Дуопак”, 

,,Coopertyres”, ,,ФАМ”, ,,Рубин”. Сва ова предузећа носиоци су привреде у Крушевцу, али 

истовремено представљају и велике изворе загађења. Једино је компанија „Хенкел“ 

својеврстан бренд града Крушевца и квалификована је као једна од тек неколико 

компанија у свету која на најбољи начин одговара на еколошке изазове у свом 

пословању.
43

 Највећи проблем је тај што постојеће индустрије користе застареле 

технологије и неадекватно одржавају своја постројења. Зато се управо ова предузећа 
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јављају као највећи загађивачи ваздуха, али и водотокова у општини Крушевац. Такође је 

и проблем локација индустријске зоне која се налази у близини стамбених зона. Приликом 

изградње ова индустријска зона налазила се на периферији града, а каснијом 

урбанизацијом и ширењем градског језгра и изградњом стамбених објеката дошло је до 

тога да се ова индустријска зона налази у непосредној близини стамбених зона. 

 

5.3. Остали извори загађења 

 

Од осталих извора загађења можемо издвојити постројења градских топлана и 

индивидуалних ложишта у Крушевцу која користе мање еколошких горива (дрво, угаљ, 

лож уље, мазут и др). Што се тиче снабдевања града топлотном енергијом постоје три 

групе произвођача. 

Прва група произвођача топлотне енергије су индустријске котларнице, 

индустријска ложишта и локални извори топлоте енергије. Емисија CO2 топлотних извора 

из ове групе је око 100.000 t годишње или 1.250 kg годишње по становнику. Друга група 

произвођача и дистрибутера топлотне енергије су: ЈКП „Градска топлана” 123,8 МW 

(Централни извор, топла вода, угаљ, инсталисана снага 70 МW; Централни извор, топла 

вода, природни гас, инсталисана снага 34,6 МW (не ради); „Расадник-2”, топла вода, 

мазут, инсталисана снага 9,0 МW; „Прњавор”, топла вода, природни гас, инсталисана 

снага 4,5 МW; „Парк”, топла вода, природни гас, инсталисана снага 4,5 МW (не ради); 

Лазарица, топла вода, угаљ, инсталисана снага 1,2 МW) други приватни дистрибутери 

топлотне енергије. Емисија CO2 топлотних извора ове групе је око 180.000 t годишње. 

Трећа група произвођача топлотне енергије су локална ложишта до 50 kW (дрво и угаљ, 

природни гас, лож уље, електрична енергија и обновљиви извори енергије). Емисија CO2 

свих топлотних извора ове групе је око 63.000 t годишње.
44

 

Карактеристике постојеће опреме за производњу топлотне енергије су: висок 

проценат застареле неисправне опреме са ниским степеном коришћења примарног горива, 
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почеци коришћења топлотних извора са кондензацијом за производњу топлотне енергије 

и обновљивих извора топлотне енергије. 

Укупна инсталисана снага извора топлотне енергије је 560 МW, активна 

инсталисана снага топлотних извора је 390 МW. Укупна емисија CO2 свих топлотних 

извора око 343.000 t годишње. 

 

6. Стање и проблеми квалитета ваздуха општине Крушевац 

 

 

Велики број једињења, гасова те течних и чврстих честица могу да се појаве у 

ваздуху као полутанти. Поред полутаната који се уобичајено појављују у урбаним 

срединама, као што су: честице, сумпор-диоксид, оксиди азота, угљен-моноксид, 

фотохемијски оксиданти и угљоводоници, атмосфера може да садржи  и специфичне 

полутанте, које емитује индустрија.
45

 

Саобраћај и индустрија су основни извори загађења. Током сагоревања различитих 

облика горива у моторима или фабрикама, осим ослобађања енергије испушта се и велика 

количина штетних материја, као што су: угљен моноксид, угљен диоксид, сумпор 

диоксид, оксиди азота, пепео и чађ. Људи загађују ваздух на много начина: паљењем шума 

ради добијања пољопривредног земљишта, вожњом аутомобила, авиона, радом у 

фабрикама, сагоревањем огрева у домаћинствима... У основи готово свих облика 

аерозагађивања је потреба човека за енергијом која се добија на рачун сагоревања дрвета, 

нафте, угља или природног гаса. Када једном доспеју у атмосферу, гасови ослобођени 

током сагоревања фосилних горива ступају у различите хемијске реакције, при чему 

настају многа опасна једињења. Такве су сумпорна и азотна киселина, од којих настају 

праве киселе кише, које падају на земљу и улазе у циклус кружења воде у природи. Ове 

киселе кише уништавају шуме на великим пространствима, улазе у реке и језера, где 
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убијају рибе и многе друге животиње. Највећи извор загађења ваздуха у градовима 

представља аутомобилски саобраћај. Сматра се да око 60% укупног светског загађења 

потиче од сагоревања горива у моторима аутомобила. Издувни гасови аутомобила, који 

настају сагоревањем бензина у мотору, садрже око 20% угљен-диоксида, 27% 

угљоводоника и 34% азотових оксида. Неким врстама бензина додаје се и олово, тако да и 

оно налази свој пут до атмосфере. Ако се зна да угљен диоксид у атмосфери проузрокује 

ефекат стаклене баште и глобалног загревања, да су олово и угљоводоници опасни отрови 

који оштећују плућа и респираторне органе човека и животиња и изазивају сушење 

дрвећа, а да азотови оксиди проузрокују киселе кише, јасно је да је штета коју производе 

аутомобилски гасови веома велика. 

Појава велике количине угљен диоксида у атмосфери изазива ефекат стаклене 

баште и глобално загревање што доводи до промене климе која може представљати 

потенцијалну претњу природној равнотежи животне средине. Промена климе могу бити 

велике: пораст температуре и топљење велике количине леда, пораст нивоа мора, 

повећана количина падавина, чешће поплаве и продужено трајање годишњих доба.  

 Граничне вредности емисије се могу дефинисати као највећи дозвољени ниво 

количина и концентрација штетних и опасних материја на једном месту извора загађења. 

За сваку супстанцију која загађује атмосферски ваздух дефинишу се два норматива: 

једнократна и средње дневна гранична вредност. Једнократна гранична вредност ( ГВј ) 

концентрације хемијских супстанција у ваздуху насељених места представља 

концентрацију ( mg/m³) која удисањем у току од 30 минута не сме изазвати штетне 

реакције у организму. Средња дневна вредност ( ГВсд) хемијских супстанција у ваздуху 

насељених места представља концентрацију ( mg/m³) која не сме испољавати непосредно 

или посредно штетно дејство на човека при неодређеном временском периоду удисања.
46

 

Концентрација штетних гасова и честица које се емитују у ваздух утичу штетно на 

здравље људи, највише на децу, хроничне болеснике, старе људе. 
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6.1. Праћење квалитета ваздуха 

 

Основне загађиваче ваздуха чине чађ, сумпор-диоксид и азот диоксид. Завод за 

јавно здравље Крушевац врши континуирани мониторинг квалитета амбијенталног 

ваздуха на територији града Крушевца, и то на пет мерних места на градском подручју 

(Бивоље, Центар, Јасички пут, Стара чаршија, Болница), као и на једном мерном месту на 

сеоском подручју (Мачковац). Прати се сумпордиоксид, азотни оксиди и чађ свакодневно 

у току целе године. Такође се прате и укупне таложне материје на 11 мерних места на 

територији града. 

Град Крушевац континуирано прати квалитет ваздуха још од 2000. године, а од 

2010. год. са доношењем Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) 

у оквиру својих надлежности поред континуираног мониторинга ваздуха и јавно објављује 

добијене резултате за своју територију и то све на основу Програма мониторинга ваздуха 

у граду Крушевцу који се израђује сваке године и на који сагласност даје надлежно 

министарство за заштиту животне средине. Сва досадашња мерења вршио је Завод за 

јавно здравље Крушевац.
47

  

У табели 6  приказан је списак мерних места на којима се врше мерења квалитета 

ваздуха на подручју општине Крушевац.  

Табела 6: Списак мерних места у локалној мрежи мерних места 

Мерно место - адреса Тип мерног места 

Бивоље – Мићуна Павловића 23 индустријско 

Трг Младих – Косанчићева 36 урбано - саобраћајно 

Стара Чаршија – Цара Лазара 86 саобраћајно 

Болница – Војводе Путника 2 урбано - саобраћајно 

ЕПС – Јасички пут бб, Крушевац индустријско 

Мачковац – Мачковац бб Рурално 

Извор: Завод за јавно здравље Крушевац 
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Према Уредби о условима за моноторинг и захтевима квалитета ваздуха за период 

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

и износе 125 mg/m³ , a за азот-оксид (NO2) те вредности су 85 mg/m³. За исти период 

узорковања максимално дозвољена вредност за чађ је 50 mg/m³.48 

Сумпор диоксид, азот диоксид (континуална фиксна мерења) и чађ (наменска 

мерења) су мерени на 6 мерних места: 365 (24-часовних) узорака: 
49

 

1. Урбано- саобраћајна зона- „Трг младих”; 

2. Индустријска зона- „Бивоље”;  

3. Индустријска зона- „ЕПС”;  

4. Рурална зона- „Мачковац”;  

5. Саобраћајна зона- „Стара чаршија”;  

6. Урбано- саобраћајна зона- „Болница”. 

Анализа средње годишње количине сумпор-диоксида, азотових оксида и чађи у 

периоду од 2011.- 2013.године:
50

 

Средње годишње вредности сумпор диоксида – највише вредности су измерене на 

свим мерним местима у 2011. год. а затим се уочава пад у 2012. и 2013. год. нарочито на 

мерном месту која се налазе у градској средини („Стара чаршија”, „Трг Младих”, 

„Бивоље”, „ЕПС- Јасички пут”), док у сеоској средини на мерном месту „Мачковац“ 

такође постоји пад, али благи; средње годишње вредности aзотових оксида – присутне су 

осцилације у вредностима на свим мерним местима „Стара чаршија”, „Трг Младих”, 

„Бивоље”, „ЕПС- Јасички пут” осим на мерном месту Мачковац где постоји постепени пад 

вредности од 2011.год.; средње годишње вредности чађи – највише средње годишње 

вредности на свим мерним местима су у 2011. год. а затим се уочава пад у 2012. и 2013. 

год. нарочито на мерном месту која се налазе у градској средини („Стара чаршија”, „Трг 

Младих”, „Бивоље”, „ЕПС- Јасички пут”), док у сеоској средини на мерном месту 
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„Мачковац” постоји осцилација ( највећа вредност у 2011. год., затим пад у 2012. години и 

у 2013. год. нови раст). 

Компарацијом средњих годишњих вредности уочава се да ниједном није дошло до 

прекорачења дозвољених вредности од 200 mg/m²/дан на мерном месту „Бивоље” и 

„Базени”, док прекорачења је дошло на „Жупски Рубин” 2011. и 2013. године, „Стара 

чаршија” у 2011. године, „Аутобуска станица” 2010. и 2013. године, „Мудраковац” 2010. 

године, „Болница” 2011. и 2013. године, „Трг Младих” 2011. године, као и на мерном 

месту „Багдала” 2010. Године. Од 2011. године аероседименти се прате на мерном месту  

„Базени” уместо на мерном месту „Багдала”.
51

 

Највећа средња месечна вредност за 2013. годину сумпор-диоксида је измерена на 

мерном месту ,,Мачковац” у јуну месецу и износила је 30,6 mg/m³, а најнижа у новембру 

месецу 2,70 mg/m³ на мерном месту ,,ЕПС- Јасички пут.” Најнижа средња месечна 

вредност за азотове оксиде је 7,60 mg/m³ у фебруару на мерном месту „Мачковац”, а 

највиша средња месечна вредност 38,60 mg/m³ у децембру на мерном месту „Болница”.
52

 

Најнижа средња месечна вредност за чађ је 8,70 mg/m³ у јулу на мерном месту „Трг 

Младих“, а највиша средња месечна вредност 76,40 mg/m³ у децембру на мерном месту 

„Стара Чаршија”. 

 

Табела 7: Средње годишње вредности сумпор-диоксида, азотових диоксида и чађи у mg/m³ 

Мерно место Сумпор - диоксид Азотови оксиди Чађ 

Стара Чаршија 12,00 22,60 27,30 

Трг Младих 10,40 19,80 18,50 

Мачковац 10,20 11,90 13,90 

Бивоље 10,40 18,60 15,60 

ЕПС – Јасички пут 9,40 16,00 19,10 

Болница 9,40 23,90 24,30 

Извор: Годишњи извештај о испитивању бр. И 1-12/13, Завод за јавно здравље Крушевац, 

2014.год. 
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Према подацима из Табеле 7  се види да су све добијене вредности на свим мерним 

местима  биле испод граничних вредности (ГВ).  

Последњи подаци за квалитет ваздуха на територији града Крушевца до којих сам 

дошла су описни, без приказаних вредности и односе се на период од јануара до јула 2016. 

године.
53

 

На основу извршене евалуације добијених резултата контроле квалитета ваздуха 

комуналне средине Крушевца у периоду од јануара до јула 2016. године, могу се извести 

следеће констатације и закључци: средње годишње вредности за сумпор-диоксид биле су 

на свим мерним местима испод граничних вредности имисије (ГВИ) и није било дана са 

вредностима изнад граничних вредности имисије (ГВИ). Измерене средње годишње 

вредности чађи биле су испод граничних вредности имисије (ГВИ) на свим мерним 

местима. У том периоду повећане дневне концентрације чађи измерене су 57 дана у Старој 

Чаршији, 27 дана на Тргу Младих, 7 дана у Мачковцу, 28 дана у Бивољу и 20 дана на 

Јасичком путу. Повећане концентрације чађи се јављају у зимским месецима као 

последица сагоревања фосилних горива првенствено у индивидуалним ложиштима. На 

повећане концентрације чађи утичу и конфигурација терена и климатски фактори. Азотни 

оксиди мерени су на 5 мерних места, а измерене средње годишње вредности биле су испод 

граничних вредности имисије (ГВИ) на свим мерним местима. У том периоду повећане 

дневне концентрације измерене су само у току једног дана у Старој Чаршији. Специфичне 

загађујуће материје ваздуха (жива, хлороводоник, водониксулфид и угљендисулфид) 

мерене су на пет мерних места. На свим мерним местима концентрације специфичних 

загађујућих материја у ваздуху су далеко испод граничних вредности. 

На основу ситуационе анализе могу се издвојити следећи проблеми: непоштовање 

закона о заштити ваздуха, непотпун локални регистар извора загађивања града Крушевца 

са подацима о стационарним изворима загађења ваздуха, загађење ваздуха узроковано 

високом фреквенцијом саобраћаја и загушење у ужој градској зони, старост и неадекватно 

одржавање возила и велика употреба старих возила, недовољна топлификација и 

гасификација делова града, повишене концентрације чађи и укупних таложних материја у 

време грејне сезоне услед емисије градских и индивидуалних котларница и ложишта у 
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домаћинствима, као и коришћење горива лошег квалитета за грејање, загађење ваздуха 

услед неконтролисаног паљења сметлишта, као и паљење пољопривредних површина 

након жетве, неадекватан мониторинг емисије, недоступне и недовољно јасне 

информације о квалитету ваздуха, недовољно зелених површина и дрвореда у граду и 

непостојање заштитних зелених површина између индустријске зоне и градског 

подручја.
54

 

 

6.2. Предлог мера заштите 

 

На основу приказане анализе о квалитету ваздуха на територији општине 

Крушевац, можемо закључити да је квалитет ваздуха добар. Међутим, као и свака 

општина, тако се и општина Крушевац среће са многобројним проблемима из области 

заштите животне средине, тј. потребно је пронаћи решења за побољшање квалитета 

ваздуха. 

Обзиром да основне изворе аерозагађења у Крушевцу чине термоенергетски 

објекти, саобраћај и комуналне делатности, спровођење следећих мера могло би да доведе 

до смањења емисије загађујућих супстанци у ваздуху које утичу на квалитет ваздуха: 
55

 

1. Потпуна гасификација и топлификација градског центра, радних зона и насеља; 

2. Боља регулација саобраћајне проточности градских саобраћајница; 

3. Одржавање комуналне хигијене; 

4. Реконструкција градских саобраћајница за меродавно саобраћајно оптерећење; 

5. Обострано (или једнострано) озелењавање градских и осталих саобраћајница; 

6. Озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг простора, платоа и 

др.); 

7. Селективна реконструкција постојећих и планирање нових зелених површина свих 

категорија према просторним и локацијским условима; 

8. Дефинисање и утврђивање трасе транспорта опасних и штетних материја; 

9. Мониторинг квалитета ваздуха ; 
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10. Планско и урбанистичко уређивање простора, целина и зона (постојећих и 

планираних), могуће је применом поступка процене утицаја стратешког карактера 

на животну средину; 

11. Сви постојећи производни и други погони, као и планирани, који представљају 

изворе аерозагађења су у обавези да примене најбоље доступне технике и 

технологије у циљу спречавања и смањења емисије штетних и опасних материја у 

животну средину; 

12. Реконструкција постојећих и изградња планираних пројеката (објеката, 

технологија, инфраструктуре) потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је 

обавезном применом поступака процене утицаја на животну средину; 

13. Обавезан мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва; 

14. Обавезна доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха, 

редовно информисање јавности и надлежних институција у складу са важећим 

Законом; 

15. Стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 

животне средине. 

 

7. Стање и проблеми квалитета вода општине Крушевац 

 

 

Све реке на територији општине  Крушевац припадају сливу Црног мора, па тиме и 

река Расина са својим притокама која се улива у Западну Мораву.  

Систем за снабдевање водом за пиће града Крушевца чине:  

- извориште водоснабдевања – вештачко језеро Ћелије; 

- постројење за прераду воде – Фабрика воде у Мајдеву ; 

-  водоводна мрежа за транспортовање воде до свих потрошача, са потребним 

притиском. 
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Коришћење вода обухвата коришћењe површинских и подземних вода за снабдевање 

водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, за потребе индустрије и друге намене. 
56

 

 

7.1. Извориште водоснабдевања – Вештачко језеро Ћелије 

 

Хидроакумулација Ћелије пројектована је и прављена као много наменска, за 

уједначавање протицаја Расине, водоснабдевање, наводњавање и рекреацију; на почетку, 

била је само део хидрограђевинског система за задржавање наноса и спречавање поплава, 

а функција водоснабдевања постала је примарна тек кад је изградња бране била при крају, 

кад је одлучено да се у Мајдеву гради постројење за прераду воде. Језеро Ћелије 

напуњено је 1979. године. 

Водовод Крушевац од 1987. обавља еколошка испитивања језера Ћелије. Узорци се 

узимају на трима станицама на Расини и Блаташници испред почетка језера, на двема 

станицама у Златарима, једној у Васићима и двема у Радојковићима. Редовни мониторинг 

обавља се једном месечно у редовним околностима; узорци се узимају по дубини од 

површине до дна. У лабораторијама Фабрике воде обради се између 350 и 400 узорака 

годишње. По мерењима Водовода, језеро Ћелије је еутрофно са потенцијалним Carlson-

овим индексом трофичности на основу укупног фосфора од 68,2 и реализованим индексом 

на основу хлорофила а од 37,5. 
57

 

Квалитет воде акумулације деградира се природним путем, али је акумулација 

изложена и непрекидним притисцима разних извора загађења јер представља реципијент 

нетретираних санитарних и индустријских отпадних вода из насеља узводно, укључујући 

и насеља Брус и Блаце. Поред тога, на подручју акумулације одвијају се различите врсте 

активности (пољопривреда, нелегална градња, риболов, камповање, купање) које такође 

негативно утичу на квалитет воде. 
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7.2. Фабрика воде у Мајдеву 

 

         Слика 12: Фабрика воде у Мајдеву 

Постројење за пречишћавање воде 

у Мајдеву изграђено је 1984. године за 

капацитет процесног дела од 630 l/s, данас 

прерађује 400 l/s воде у зимском периоду 

и до 600 l/s у летњем периоду. 

Расположиви капацитет постојећег 

постројења данас задовољава потребе 

становништва града Крушевца.  

                                           Извор: www.vodovodks.com 

 

На локацији постројења од 2011. до 2013. извршена је реконструкција постојећег 

постројења и доградња нових објеката како би се капацитет постројења проширио на 1000 

l/s сирове воде, а квалитет воде обезбедио поштовaња законских норматива.
58

      

На основу хемијских и микробиолошких анализа сирове воде са наведених дубина 

поред водозахватне куле врши се избор одговарајуће водозахватне дубине према 

оптималној комбинацији вредности параметара квалитета воде. Са те дубине вода се 

транспортује до Фабрике воде у Мајдеву. току 2013. године прерађено је 11.537.099 m³ 

сирове у 10.914.007 m³ воде за пиће, што просечно износи 346,1 l/s финалне воде.                           

У хемијској лабораторији Завода за јавно здравље нађено је 19 неисправних 

узорака, односно 0,80%. У хемијској лабораторији Водовода Крушевац нађено је 11 

узорака, што представља 0,53%. Укупан удео неисправних узорака по анализама обеју 

лабораторија је 0,45%, што је испод границе од 1% коју препоручује Светска здравствена 

организација за водоводе који снабдевају више од 100.000 становника. У 

микробиолошким лабораторијама нађена је ниска пропорција узорака ван законских 

норматива. Удео неисправних узорака у анализама Завода износи 0,46%, а у анализама 
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Водовода 0,96%. У целокупном збиру та пропорција је 0,65%, испод границе од 1% коју 

препоручује Светска здравствена организација.
59

 

 

7.3. Праћење квалитета површинских вода  

 

Имајући у виду одређен геолошки састав, дисецираност терена, као и климатске 

карактеристике, може се закључити да се подручје општине Крушевац одликује веома 

густом мрежом водотокова и то нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Окосницу 

хидрографске мреже чини део слива Западне Мораве, која својим доњим током протиче 

кроз Крушевачку котлину (од села Лозне до Сталаћа), тако да највећи број река са 

посматране територије припада овом сливу. 

Теритoрију општине Крушевац карактерише велика чистоћа воде. Анализа стања 

квалитета вода на територији општине Крушевац подразумева узорковање физичко-

хемијске, хемијске, биолошко-бактериолошке и радиоактивне анализе воде у циљу 

идентификације пописаних показатеља квалитета вода. На станицама где се врши мерење 

квалитета вода (,,Ћелије”, фабрика воде у Мајдеву, затим на водотоцима реке Расине, 

Гагловске, Ломничке реке, Јабланичке реке, Наупарске реке, Кобиљске реке, реке 

Модрице, Купачке реке, Трмчарске реке и реке Пепељуша) прате се следећи параметри: 

растворени кисеоник, проценат засићења кисеоником, БПК5, ХПК, степен сапробности, 

суспендоване материје, растворене материје, pH, видљиве отпадне материје, боја, мирис, 

температура, укупна тврдоћа, сулфати, хлориди, фосфати, нитрити, укупни феноли, олово, 

цинк, бакар, кадмијум, кобалт, никл, гвожђе, сребро. 

Приликом истраживања о квалитету воде на подручју општине Крушевац, нисам 

успела да пронађем новије податке из претходних година. Последњи подаци до којих сам 

дошла су за период од 2006. до 2009. године и они су праказани у ,,Стратешкој процени 

утицаја просторног плана града Крушевца на животну средину”. 

Река Расина – (мерна места: Мајдево, Горњи Степош, Мудраковац, Старо 

купалиште, Нова плажа, Паруновачки мост) била је са pH вредношћу у границама 

дозвољених вредности, са повременим искакањем резултата (pH вредност на горњој или 
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изнад дозвољених граница). Речна вода била је са повећаном хемијском и биохемијском 

потрошшом кисеоника, оптерећена амонијаком, нитритима, смањеном концентрацијом 

кисеоника, фенолима и укупним уљима и мастима. У микробиолошком погледу 

карактеристични су налази великог броја укупних колиформних бактерија. Дуж читавог 

тока реке Расине запажа се повећана концентрација укупних уља и масти. Веће 

микробиолошко загађење бележи се низводно у доњем току реке Расине. Због ових 

разлога Расина излази из предвиђене категоризације IIb класе. Зато је неопходно уклонити 

све потенцијалне загађиваче дуж слива реке Расине или каналисати све отпадне воде дуж 

овог слива и спровести их у градску канализацију, посебно треба извршити санацију 

терена и улива свих отпадних вода у Гагловску реку. 

Гагловска река – (мерно место - улив у Расину) у истом контролном периоду 

карактерише pH вредност у границама дозвољеног. Речна вода је била оптерећена 

амонијаком, хемијском и биохемијском потрошњом кисеоника, суспендованим 

материјама, фенолним материјама и укупним уљима и мастима. У микробиолошком 

погледу за ову речну воду карактеристичан је налаз великог броја укупних колиформних 

бактерија. 

Ломничка река – (мерно место - улив у Расину) у истом контролном периоду, pH 

вредност је била у границама дозвољеног, а речна вода оптерећена биохемијском 

потрошњом кисеоника и укупним уљима и мастима. У микробиолошком погледу за ову 

речну воду карактеристичан је налаз великог броја укупних колиформних бактерија. 

Јабланичка река – била је са pH вредношћу у границама дозвољеног, са повећаном 

биохемијском и хемијском потрошњом кисеоника и оптерећена укупним уљима и 

мастима. У микробиолошком погледу за ову речну воду карактеристичан је налаз великог 

броја колиформних бактерија. 

Наупарска река – (мерно место улив у Расину) била је са pH вредношћу у 

границама дозвољеног. Иста речна вода била је оптерећена биохемијском и хемијском 

потрошњом кисеоника и укупним уљима и мастима. У микробиолошком погледу за ову 

речну воду карактеристичан је налаз великог броја укупних колиформних бактерија. 

Кобиљска река – pH вредност у границама дозвољеног. Иста речна вода била је са 

повећаним садржајем уља и масти, а биохемијска потрошња кисеоника је била на горњој 
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граници. У микробиолошком погледу, за ову воду карактеристичан је налаз великог броја 

укупних колиформних бактерија. 

Река Модрица – pH вредност у дозвољеним границама. Иста речна вода била је 

оптерећена хемијском и биохемијском потрошњом кисеоника и укупним уљима и 

мастима, а са микробиолошког аспекта карактеристичан је велики број колиформних 

бактерија. 

Река Купачка – била је са pH вредношћу у границама дозвољеног. Иста речна вода 

била је оптерећена хемијском и биохемијском потрошњом кисеоника и укупним уљима и 

мастима, а са микробиолошког аспекта карактеристичан је велики број колиформних 

бактерија. 

Трмчарска река – била је са pH вредношћу у границама дозвољеног. Иста речна 

вода била је оптерећена хемијском и биохемијском потрошњом кисеоника и укупним 

уљима и мастима, а са микробиолошког аспекта карактеристичан је велики број 

колиформних бактерија. 

Река Западна Морава – била је са pH вредношћу у границама дозвољеног. Речна 

вода била је оптерећена оксидабилношћу, амонијаком, фенолним материјама и укупним 

уљима и мастима. У микробиолошком погледу, за ову воду карактеристичан је налаз 

великог броја укупних колиформних бактерија. 

Река Пепељуша – (мерно место мост у Кошевима) била је са pH вредношћу са 

повременим искакањем вредности изнад граница дозвољеног. Речна вода била је 

оптерећена оксидабилношћу, амонијаком, фенолним материјама и укупним уљима и 

мастима. У микробиолошком погледу, за ову воду карактеристичан је налаз великог броја 

укупних колиформних бактерија.
60

 

На основу прегледа резултата добијених праћењем и контролом карактеристика и 

квалитета вода референтних водотокова на анализираном подручју, може се закључити да 

је у свим узорцима речних вода повећана концентрација уља и масти, повећана 

биохемијска и хемијска потрошња кисеоника и приметно је органско оптерећење. Због 

ових разлога анализиране речне воде излазе из предвиђених категоризација II класе, према 
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Уредби о категоризацији водотокова („Сл. гласник СРС” бр. 5/68), Уредби о 

класификацији вода („Сл. Гласник СРС” бр. 5/68) и Правилнику о опасним материјама у 

води („Сл. гласник СРС” бр. 31/82).
61

 

Хидрометеоролошки завод Републике Србије прати индекс квалитета воде Расине 

на станици ,,Равни” и  ,,Бивољу”. У табели бр. 9  приказани  подаци за станицу ,,Бивоље". 

 

Табела бр.8: Индекс квалитета воде Расине у Бивољу 

Параметар Вредност Квалитет воде  

q1 

Тежина  

w1 

q1 w1  

Температура (◦C) 11,89 40 0,10 4,0 

Засићеност воде 

кисеоником (%) 

100,24 99 0,17 16,83 

pH вредност 7,97 88 0,11 9,48 

Оксиди азота 

(mg/l) 

2,42 95 0,10 9,5 

Фосфати (mg/l) 0,1 100 0,10 10 

БПК5 (mg/l) 1,8 95 0,11 10,45 

Суви остатак 

(mg/l) 

205,73 72 0,07 5,04 

Мутноћа (NTU) 16,48 66 0,08 5,28 

Escherichia 

coli/100 ml 

240000 2 0,16 0,32 

Σ   1 71,1 

Извор: Стричевић Љ., (2015): Водни ресурси Расинског округа и њихов утицај на регионални 

развој стр.277, Природно-математички факултет, Ниш 

 

Добијене вредности WQI за профил Бивоље на Расини од 71,1 сврставају воде ове 

реке у категорију прелаза из III у II класу, тј. из лоших у добре воде. 
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Квалитет воде реке Расине и њених притока угрожен је бројним загађивачима, међу 

којима посебно можемо истаћи ерозивне процесе и унос наноса у речни ток, вештачка 

ђубрива и пестициде употребљене у пољопривреди, отпадне воде сеоских насеља, као и 

отпадне воде индустријских постројења на самој територији града Крушевца. 

Ерозивним процесима је захваћено око 922 km²  укупне површине слива реке 

Расине. Да би се ублажиле велике разлике протицаја и зауставио нанос који река носи, 

1979. године је подигнута земљана брана у Златарској клисури и формирано је језеро 

,,Ћелијe”. Слив реке Расине низводно од акумулације изложен је ерозији слабог до 

средњег интензитета. Еродирани материјал најчешће садржи повећану концентрацију 

азота, гвожђа и мангана, и то веома неповољно утиче на квалитет речне воде. Како би се 

смањили ерозивни процеси потребно је омогућити опоравак деградираних шума на вишим 

теренима и пошумљавати стрме терене који нису погодни за обраду. Загађење с 

пољопривредних површина је  повезано с ерозијом. Оно што је специфично за загађења са 

пољопривредних површина је интензивно уношење азота и фосфора у водотоке због 

примене стајског и вештачког ђубрива и пестицида. Један од начина да се негативни 

утицај пољопривредне производње на водотоке смањи јесте подизање тзв. галеријске 

вегетације и она би представљала добар филтер за негативне супстанце.  

Поред загађења са пољопривредних површина, велики утицај на квалитет воде 

речних токова имају отпадне воде сеоских насеља. У њима не постоје уређени 

канализациони системи, али се могу пронаћи смеће и лешеви домаћих животиња који се 

готово по правилу одлажу у непосредној близини река и потока. Овај проблем би се могао 

решити лоцирањем депонија смећа, а пре свега јачањем еколошке свести становништва.  

Највећи загађивачи реке Расине су отпадне воде индустријска постројења у 

непосредној околини њеног тока на самој територији града Крушевца, као што су ХИ 

,,Жупа” и ХИ ,,Мерима”.
62

 

На основу испитивања отпадних вода фабрике Жупа, као и воде реке Расине као 

коначног реципијента, можемо закључити следеће: технолошке отпадне воде носе 

повремено у себи велике количине како органских, тако и неорганских материја, највећим 

делом у раствореном облику. Након пречишћавања на постојећем систему за 
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пречишћавање, оптерећење воде се смањује. Вредности за поједине параметре (боја, 

мутноћа, суспендоване материје, ХПК, БПК5, цинк, бакар, сулфати) не смањује се 

довољно, па се осећа њихов утицај на десном приобаљу реке Расине, посебно у периоду 

малих вода.  Осим отпадних вода ХИ ,,Жупа”, на квалитет воде реке Расине велики утицај 

имају и отпадне воде ХИ ,,Мерима”. Квалитет отпадних вода овог индустријског 

постројења побољшан је активирањем система за пречишћавање под називом Путокс. 

Анализа отпадних вода пре и после овог уређаја указује на знатно смањење концентрације 

органских и суспендованих материја, као и фенола, гвожђа, нитрата и укупних уља и 

масти. Досадашње анализе отпадних вода ХИ ,,Мерима” указују на умерено загађење. 

Наведени систем за пречишћавање до сада је показао висок степен ефикасности, тако да 

река Расина не мења битно своје карактеристике због улива отпадних вода у њен водоток. 

Испитивање квалитета воде реке Расине врши се на пет профила на самом току реке, као и 

на њеним већим притокама. На основу анализе свих физичко-хемијских одлика можемо 

рећи да се квалитет воде испитиваних водотока креће између II и III класе. Највише 

вредности водостаја на реци Расини бележе се у пролећним месецима и тада се квалитет 

воде креће у границама захтеване II класе. Крајем пролећа и током јесени ниво воде опада 

и тада се бележе највећа загађења. На свим профилима је уочена велика хемијска и 

биохемијска потрошња кисеоника, као и оптерећеност укупним уљима и мастима. 
63

  

Због оваквог стања квалитета воде реке Расине у целини излази из предвиђене IIб 

класе:
64

 

- на свим профилима pH вредност је била у границама захтеване класе; 

- речна вода је била оптерећена хемијском и биохемијском потрошњом кисеоника; 

- највеће вредности суспендованих материја су забележене на притокама реке Расине 

(III/IV); 

- речна вода је на свим профилима оптерећена укупним уљима и мастима; 

- забележене су повећане вредности амонијака на реци Расини испод Паруновачког моста 

и на Гагловској реци; 
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- на Гагловској реци је регистрована повећана концентрација нитрата, хлорида и фенола 

(III/IV); 

- у микробиолошком погледу на свим профилима је регистрован велики број укупних 

колиформних бактерија и свих живих клица, што указује на изложеност водотока утицају 

санитарних отпадних вода . 

Због оваквог стања квалитета вода реке Расине неопходно је уклонити све 

потенцијалне загађиваче дуж тока реке и из слива Расине или каналисати све отпадне воде 

дуж тока и спровести их у градску канализацију. Посебну пажњу би требало поклонити 

отпадним водама Гагловске реке, као једном од највећих загађивача Расине у доњем делу 

слива. 

 

7.4. Предлог мера заштите површинских вода 

 

Општина Крушевац је богата водом. Да би се њен потенцијал максимално искористио, 

потребно је њено рационално коришћење уз минимално загађење. Анализа стања за испитани 

период нам указује да се површинске воде општине Крушевац налазе између II и III класе и 

треба радити на превенцији како би она остала у границама задовољавајућег квалитета. 

   Заштита вода  јесте скуп мера и активности којима се квалитет површинских и 

подземних вода штити и унапређује, укључујући и од утицаја прекограничног загађења, 

ради:
65

 

1) очувања живота и здравља људи; 

2) смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода; 

3) обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене; 

4) заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне 

средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне средине и циљеви животне 

средине. 

Ради заштите квалитета вода на подручју општине Крушевац забрањено је:
66
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1) уношење у површинске и подземне воде отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће 

супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије које могу довести до погоршања 

тренутног стања; 

2) испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном водом, која 

може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемијског статуса стајаће воде; 

3) испуштање са пловних објеката или са обале загађујућих супстанци које директно или 

индиректно доспевају у воде, а потичу од било ког уређаја са брода или уређаја за 

пребацивање на брод или са брода; 

4) испуштање прекомерно термички загађене воде; 

5) коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу до 5 m;  

6) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже хазардне супстанце. 

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на 

мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, 

превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга у циљу очувања живота 

и здравља живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења 

загађења, спречавања даљег погоршања стања вода.  

Смернице и мере заштите вода: 
67

 

1) спречавање даљег загађења река Западне Мораве и Расине, и подизање квалитета 

воде на виши ниво;  

2) квалитет пречишћених атмосферских вода, пре упуштања у реципијент, мора да 

одговара II класи вода;  

3) изградња постројења за пречишћавање отпадних вода;  

4)  обавезно је редовно одржавање и контрола свих уређаја за третман отпадних вода;  

5) обавезно је постављање уређаје за континуирано мерење количине отпадних вода 

које се након пречишћавања испуштају у реципијент;  

6) обавезно испитивање квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања у 

таложницима сепараторима уља и масти;  

7) мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши акредитована 

(овлашћена) институција (правно лице), у складу са Законом о водама;  
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8) обавезно је постављање пијезометара за континуално контролисање и праћење 

квалитета подземних вода;  

9)  изградња канализационог система за одвођење отпадних вода као сепаратног са 

посебним колектором за одвођење атмосферских вода;  

10)  проширење и реконструкција постојеће канализационе мреже и повезивање свих 

делова насеља на канализациону мрежу;  

11)  изградња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних вода у 

оквиру појединачних радних комплекса;  

12)  уклањање „дивљих депонија” на обалама река и пооштравање казнене политике из 

ове области, како би се спречило њихово поновно стварање; 

13)  заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа;  

14)  регулацију мањих водотока, треба обављати по принципима „натуралне 

регулације”, која подразумева што мању употребу грубих вештачких интервенција 

(кинетирања корита, облагања целог попречног профила каменом и бетоном итд.) 

како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно приобаље;  

15) при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, 

применити и урбане, естетске и друге услове, који оплемењују животну средину;  

16)  са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати 

појава зауљених атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у 

сепаратору таложнику до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент 

(атмосферску канализацију).
68
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8. Загађење земљишта општине Крушевац 

 

 

Земљиште представља површински и растресити слој литосфере у коме су 

створени услови за живот биљака из којег се оне снабдевају минералним материјама и 

водом.
69

  

Физичка и хемијска својства земљишта зависе од геолошкох супстрата али и од 

других фактора који се могу мењати деловањем природних процеса и, данас све више,  

утицајем човека и његових активности. 

Загађење земљишта је процес одлагања и уношења опасних и штетних материја на 

површину земљишта и у земљиште, узорковано људском активношћу или природним 

процесима. Може се рећи и да је загађено земљиште – земљиште у коме су установљене 

концентрације опасних и штетних материја изнад граничних вредности.
70

 Земљиште се 

најчешће загађује минералним ђубривима, тј. његовом неадекватном количином и врстом, 

затим употребом пестицида, тешким металима (комунални и индустријски отпад), преко 

ваздуха (механичке честице и аеросоли), ерозијом (неправилном обрадом земљишта и 

сечом шума) итд. Анализа земље у лабораторији врши се на пет основних параметара 

квалитета: садржаj фосфора, садржај калијума, CaCO3, хумуса, азота и pH вредности.
71

 

Најважнији параметри који одређују плодност земљишта су условљени климатским 

приликама, агрофизичким својствима земљишта, њиховим механичким, минералошким и 

хемијским саставом, потенцијалном резервом хранљивих елемената и резервом хумуса, 

интензитетом микробиолошких процеса итд. 

Најважније хемијске карактеристике земљишта које описују његову плодност су 

биљкама доступна хранива (N, P, K), реакција земљишта, садржај CaCO3 и хумуса. 

Привођење земљишта култури, условљава промене тако да је неопходна интервенција 
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ради очувања плодности. Културне биљке као високопродуктивне имају велике захтеве за 

хранљивим елементима, при чему се њихова главна биомаса дислоцира са земљишта на 

коме се гаје, условљавајући мањак тих материја. Према томе, очување плодности своди се 

на враћање изнесеног, односно задовољење биљака одређеним елементима у складу са 

њиховим потребама, ради очувања резерви које су затечене пре њиховог гајења.  

Мере поправке, могле би да се сведу на оне основне, у смислу стварања хумуса, 

одржавања нивоа pH вредности (мером калцификације као и других врста мера) и 

враћањем потребних количина лако приступачних елемената потребних за гајене биљке 

(N,P,K). 
72

 

Ако се посматрају основни параметри плодности заједно може се констатовати да 

око 32% узорака земљишта на територији општине Крушевац има релативно повољну 

плодност, 38% узорака са пољопривредних површина, односно 50% узорака са ораница и 

засада, док остали део површине земљишта има одређена ограничења везана пре свега за 

јако киселу реакцију земљишта и веома слабу снабдевеност фосфором, а знатно мање и за 

недостатак хумуса. 
73

 

  

8.1. Извори и степен загађења земљишта 

 
 

Резултати испитивања супституционе киселости потврђују да у катастарским 

општинама које припадају општини Крушевац доминирају земљишта киселе реакције.  

Од укупног броја испитаних узорака на територији општини Крушевац оних са 

екстремно киселом реакцијом pH<4 је јако мало, око 2%. Јако киселом pH од 4,0-4,5, око 

20%, средње киселом pH 4,5-5,5, око 40%, слабо киселом pH 5,5-6,5, око 30% и 

неутралном и алкалном реакцијом pH>6,5, око 8%. На реакцију земљишта утиче садржај 

карбоната. Висока концентрација CaCO3 може смањити присутност микроелемената и 

фосфора. Што се тиче садржаја CaCO3 на подручју општине Крушевац он се креће у 

интервалу од 0,21 до 3,15%, чиме се земљиште класификује у слабо карбонатно.
74
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Важан показатељ плодности земљишта је садржај и квалитет хумуса. Хумусне 

материје апсорбују већину катјона у приступачном облику за биљке, извор су хранљивих 

материја, везују неке штетне елементе у неприступачне облике (Al, Cu, Pb) повољно утичу 

на структуру и микробиолошку активност земљишта. У испитиваним узорцима у општини 

Крушевац, садржај хумуса креће се у интервалу од 2,0% до 4,0% чиме се земљиште 

класификује у добро снабдевено хумусом.
75

  

Снабдевеност земљишта лако приступачним фосфором креће се у следећим 

опсезима: 
76

 

- 0 -10 mg/100gr сиромашно;  

- 10 – 20 mg/100gr средње снабдевено;  

- 20 mg/100gr добро снабдевено.  

Обезбеђеност калијумом у општини Крушевац је знатно боља, само 10% узорака је 

слабо снабдевено овим елементом (≤12 mg/100gr), док највећи број има средњи и висок 

ниво. Око 20% узорака земљишта садржи веома високе концентрације калијума, више од 

50mg/100gr земље, које су последица интензивног ђубрења на земљиштима под 

повртарским и воћарским културама. 

Анализом земљишта на параметре контроле плодности, пољопривредни 

произвођачи добијају препоруку о правилном ђубрењу у смислу количине ђубрива за 

потребе гајене биљне врсте као и времена његове примене. Ова мера доводи до значајне 

рационализације употребе ђубрива у односу на код нас заступљено ђубрење без 

претходних анализа земљишта.  

Према одредбама наведеног Правилника о дозвољеним количинама опасних и 

штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово 

испитивање (Сл. Гл. РС бр. 23/94) у опасне материје у земљишту спадају: кадмијум, 

олово, жива, арсен, хром, никл и флуор, а у штетне: бакар, цинк и бор. Средства за 

заштиту биља која се употребљавају за сузбијање корова су на бази тиазинских препарата: 

атразин и симазин.
77
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Последњи подаци до којих сам дошла приликом истраживања су за 2014. годину, 

па су они и приказани у раду.  

У току 2014. године, Завод за јавно здравље из Крушевца извршио је испитивање 

загађености земљишта опасним и штетним материјама са 33 одабране локације на 

територији града Крушевца (Јасички пут, Јасика, Шанац, Срње-село, Срње-депонија, 

Кукљин, Бивоље, Макрешане, Текије, Капиџија, Паруновац, Читлук, Пепељевац, 

Пакашница, Центар града, Купци, Ћелије, Здравиње, Велики Шиљеговац, Бела Вода, 

Равњак, Мерима, Аутобуска станица, Гревци, Колон. 14. октобар, Обилазница, Равни, 

Трајал, Мајдево, Мачковац, Златари, Коњух, Васићи – водозахват).
78

 

На основу добијених резултата испитивања земљишта на садржај опасних и 

штетних материја на територији града Крушевца у 2014. години може се закључити: 

нађене количине арсена, бакра, кадмијума и бора нису прелазиле дозвољене вредности 

(МДК) ни у једном од 33 испитиваних узорака земљишта у 2014. години. Повећане 

концентрације никла нађене су у 27 од 33 испитивана узорка земљишта, што је већи број 

узорака у односу на прошлу годину. Повећана концентрација хрома је забележена на више 

локација као и прошле године. Локације на којима је присутна повећана концентрација 

хрома су: Купци, Аутобуска станица и Равни. У месту Равни концентрација хрома је два 

пута већа у односу на прошлу годину. Високе концентрације никла налазе се углавном у 

земљиштима формираним на стенама са високим природним садржајем овог елемента. 

Ранија истраживања у Србији су показала да је никл у долини Велике Мораве 

геохемијског порекла и да је мало растворљив. Ако је реакција земљишта слабо кисела и 

никл је у теже приступачним облицима, смањује се опасност од загађења животне средине 

овим металом. Поред никла и хром је присутан и често прати никл. Може се јавити на 

ултрабазичним стенама у облику издвојених минерала или услед антропогеног утицаја, 

уношењем фосфорног ђубрива, близине металуршких постројења. На локацији 

Обилазница (велики број тешких возила) присутне су повећане концентрације олова и 

никла, а на градској депонији повећане су концентрације живе, никла и цинка. Нађене 

количине средства за сузбијање корова (симазина и атразина) нису прелазиле максимално 
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дозвољене вредности ни у једном од испитиваних узорака земљишта у 2014. години а 

хрома је два пута већа у односу на прошлу годину.
79

 

 

8.2. Предлог мера заштите 

 

Заштита земљишта представља скуп мера и поступака који се примењују приликом 

планирања, уређења, коришћења земљишта и заштите од загађења и деградације, са 

циљем очувања и обезбеђења свих његових функција и спроводи се на основу Закона о 

заштити земљишта који предвиђа предузимање следећих мера:
80

 

1. системско праћење стања и квалитета земљишта на територији општине Крушевац у 

циљу очувања морфолошких, физичких, хемијских и биолошких особина; 

2. праћење индикатора стања и ризика од деградације земљишта у општини Крушевац; 

3. праћење, предвиђање и спречавање активности које би могле да буду или јесу узрок 

штетних промена земљишта; 

4. планирање и интегрисање мера заштите земљишта у секторске политике и планове; 

5. утврђивање права, обавеза и одговорности власника, односно корисника земљишта; 

6. праћење утицаја површинских и подземних вода на земљиште; 

7. контрола, ограничавање и спречавање уношења загађујућих, опасних и штетних 

материја у или на земљиште; 

8. примена поступака санације, ремедијације и рекултивације земљишта; 

9. вршење инспекцијског надзора; 

10. други надзори над радом субјеката заштите земљишта. 

У том смислу, као основни проблеми у управљању земљиштем на териорији 

општине Крушевац истичу се: неедукованост пољопривредних произвођача, несаветовање 

са стручњацима и неадекватна примена ђубрива. 
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9.  Стање и проблеми одлагања отпада  у општини Крушевац 

 

Човек је једино биће на планети које ствара отпад. Због све већих количина и 

штетности по околину, отпад се сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема 

савременог света. Човек је својим активностима одлучујући чинилац у промени животне 

средине. Све те активности су повезане са задовољавањем животних потреба. Наша 

цивилизација производи све више отпада и ништа не указује на скоре промене овог 

тренда. Ипак, захваљујући технолошком напретку и развоју еколошке свести, борба 

против отпада постаје много успешнија. 

Према Закону о управљању отпадом, отпад је свака материја или предмет који 

власник одбацује, намерава или мора да одбаци.
81

 

 

 

9.1. Управљање отпадом и мониторинг 

 

Управљање отпадом обухвата функције сакупљања, трансфера, третмана, 

рециклаже, поновне упoтребе и одлагања отпада. Управљање отпадом је веома сложен 

процес који подразумева контролу целокупног система поступања са отпадом, од његовог 

настанка, преко сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања као завршне фазе у овом 

систему. Оно се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота 

и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења:  загађења вода, ваздуха 

и земљишта, опасности по биљни и животињски свет, опасности од настајања удеса, 

експлозија или пожара, негативних утицаја на пределе и природна добра посебних 

вредности, нивоа буке и непријатних мириса.
82

 

Концепт хијерархије управљања отпадом указује да је смањење настајања отпада 

најефективније решење за животну средину. Међутим, тамо где даље смањење није 

практично применљиво, производи и материјали могу бити искоришћени поново, било за 

исту или другу намену. Уколико та могућност не постоји, отпад се даље може 
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искористити кроз рециклажу или за добијање енергије. Само ако ни једна од претходних 

опција не даје одговарајуће решење, отпад треба одложити на депонију. Неадекватно 

управљање отпадом представља један од највећих проблема са аспекта заштите животне 

средине Републике Србије и искључиво је резултат неадекватног става друштва према 

отпаду. 

Последњи подаци до којих сам дошла приликом истраживања за проблем одлагања 

отпада на територији општине Крушевац су из Локалног програма заштите животне 

средине града Крушевца који је издат 2015. године и они су приказани у раду.  

Град Крушевац је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа 

„Крушевац” основао 1989. године Предузеће, чија је претежна делатност сакупљање, 

транспорт и одлагање комуналног отпада као и његово одлагање, одржавање депоније и 

одржавање чистоће, уређење и одржавање паркова, зелених  површина, јавних површина у 

граду, одржавање гробља, сахрањивање и делатности од општег интереса. Одлагање 

отпада врши се првенствено на депонији ,,Срње” која је смештена северно од града 

Крушевца на удаљености од 6,5 km. Депонија је у експлоатацији од 1984. године. 

Пројектована запремина депоније је 2,5 милиона m³, а време коришћења депоније 40–50 

година, уколико се смеће одлаже без претходне сепарације, а уз примену мера санације од 

50 до 80 година. Укупна површина комплекса износи 37 ha, а сама депонија заузима  

површину од 20 ha. Тренутна попуњеност ове депоније је око 60%.
83

 

Депонија се тренутно налази у лошем стању. Некадашња брана и лагуна која се 

налазила испод ње за сакупљање филтрата више не постоји. Наиме, због природних 

фактора потпомогнутих антропогеним деловањем дошло је до клизања у самој зони где су 

се налазили ови објекти. Ово се десило како због неконтролисаног одлагања комуналног 

чврстог отпада и стварања додатног оптерећења, тако и због неконтролисаног одвођења  

атмосферских и површинских вода. Око саме депоније не постоје ободни (дренажни) 

канали који би послужили за поменуту намену, односно сакупљање и усмерено одвођење 

свих вода које на било који начин доспевају у тело депоније и тако повећавају количину 

филтрата који је и највећи узрочник поменутих дешавања. Вентилациони бунари који су 
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изграђивани у циљу дегазације депоније су ван функције. Механизација је оскудна. 

Механизације на депонији користе се булдожер и утоварна лопата.
84

 

Како у комуналну депонију несметано дотичу воде атмосферског и другог порекла 

у самој депонији је дошло до повећане концентрације „ФИЛТРАТА” који је носилац  

суспендованих и колоидних материја и правих водених раствора. Супстанце које носе у 

себи одређени степен загађивача су неорганског, органског или биолошког порекла. 

„ФИЛТРАТОМ” можемо сматрати сав излучени састав комуналног отпада, који 

представља концентрацију растворених продуката комуналног отпада и воде, која у овим 

случајевима у великој количини отиче у саму депонију.
85

 

Како се ради о неуређеној депонији, неопходна је санација исте. Први корак 

учињен је још 2005. године израдом Идејног решења санације, проширења и ремедијације 

депоније ,,Срње” од стране ,,Хидро-герад” из Београда. Овим решењем предвиђено је да 

се санација постојеће депоније и довођење у санитарно стање врши у 5 фаза.
86

 

Kонцепт управљања отпадом подразумева удруживање градова и општина са 

циљем заједничког управљања отпадом. На територији града Крушевца постоји одређен 

број неуређених депонија на којима су се одлагале и још увек се одлажу различите врсте 

отпада (комунални, грађевински отпад итд). 
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Табела бр.9: Морфолошки састав комуналног отпада 

Ред.

бр. 

Састав комуналног отпада на 

територији града Крушевца 

Количина (%) 

Колективно 

становање 

Индивидуално 

становање 
Сеоско подручје 

1. Органски-баштенски отпад 20,82 22,53 27,74 

2. 
Органски-остали биоразградиви 

отпад 
32,89 22,12 19,26 

3. Папир 4,03 1,55 1,05 

4. Картон 2,68 1,65 3,11 

5. 
Композитни материјали – са 

алуминијумом 
0,40 0,35 0,62 

6. 
Композитни материјали – са 

воском 
0,06 0,06 0,10 

7. Стакло 2,25 1,28 1,37 

8. Метал-амбалажни и остали 0,51 0,26 0,35 

9. Метал-алуминијумске конзерве 0,13 0,06 0,09 

10. 
Пластика-ПЕТ флаше и 

амбалажна пластика 
2,1 1,12 1,50 

11. Пластика-пластичне кесе 5,37 3,04 2,69 

12. Пластика-тврда пластика 2,61 0,83 0,97 

13. Текстил 7,47 2,24 7,99 

14. Пелене 3,74 4,63 2,64 

15. Грађевински отпад 1,84 0,00 0,44 

16. Електрични и електронски отпад 0,30 0,00 0,06 

17. Медицински отпад 0,07 0,06 0,23 

18. Опасан отпад 0,19 0,08 0,46 

19. Други токови отпада 1,03 0,00 0,44 

20. Кожа 0,23 0,05 0,52 

21. Кабасти отпад 0,00 0,00 0,00 

22. Дрвени отпад 0,00 0,00 0,00 

23. Фини елементи до 20 mm 7,23 22,95 16,79 

24. Фини елементи до 10 mm 4,06 15,15 11,59 

Извор: Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.година 

Процена укупне запремине отпада је око 824.034,80 m³ отпада. 
87

 Уочљиво је да се 

већина ових депонија налази уз корита река, сеоских потока, као и поред локалних путева. 

Када је реч о количинама генерисаног отпада, на депонији „Срње” дневно се 

одлаже око 150 t неопасног отпада.
88

 

Програмом сакупљања отпада који се усваја сваке године од стране Скупштине 

града Крушевца, како из индивидуалног тако и из колективног становања одвија се 
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применом два технолошка различита процеса изношења смећа: контејнерима 1,1 m³, 

подземним контејнерима и кантама од 80l. 

Прикупљање отпада из индивидуалних домаћинстава врши се кантама 80l и оно 

обухвата недељни циклус, где се из сваког домаћинства једном у току недеље програму 

прикупи отпад, одвезе на депонију и санитарно збрине. 

Треба поменути да ЈКП „Крушевац”, у сарадњи са комуналном инспекцијом и 

комуналној полицијом града Крушевца, минимум два пута годишње (у априлу и 

септембру) организују акцију одношења кабастог отпада када грађани износе свој кабасти 

отпад поред контејнера који се одлаже на градској депонији. 

Када је реч о рециклажи ЈКП „Крушевац” у оквиру свог предузећа има и радну 

јединицу за те послове односно Центар за сортирање и рециклажу у оквиру самог 

предузећа, а одвојено од депоније. 

Након истовара рециклажног неопасног отпада приступа се његовом разврставању 

на већ поменуте врсте. ПЕТ амбалажа: ручно се ставља на покретну траку преко које 

доспева у перфоратор, a одатле иде у пресу у којој се врши сабијање након чега се бала 

ручно везује. Везана бала се мери и складишти до доласка откупљивача; стакло: прикупља 

се у посебном контејнеру за стакло по који такође долази откупљивач; картон, папир и 

ПВЦ фолија: ручно се убацују у пресу и балирају у бале које се исто ручно везују, мере се 

и складиште до доласка откупљивача. 
89

 

Третман отпада обухвата физичке процесе који мењају његове карактеристике са 

циљем смањења запремине, тј. стварања сировине за даљу прераду и производњу. Све 

фракције неопасног отпада (осим стакла), пролазе кроз процес пресовања (сабијања) 

хидрауличном хоризонталном пресом, којим се формирају бале, погодне за складиштење, 

транспорт и даљу прераду. 
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Табела бр.10: Количине неопасног отпада за 2013.годину 

Ред. Бр. Врста 
Количина неопасног отпада на 

годишњем нивоу (t) 

1. Пет амбалажа мешана 50 

2. Пет амбалажа натур 42 

3. ХДПЕ дувана амбалажа 1,8 

4. Картон и папир 18 

5. Стакло 26 

6. ПВЦ фолија 7 

   Укупно                                                                                                                               144,8  

Извор: Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.године 

График 1. Kоличинa неопасног отпада за 2013.годину процентуално изражено 

 

Извор: Локални програм заштите животне средине Крушевца, 2015.година 

Према Графику 1. количина неопасног отпада највећа је у категорији Пет мешана 

амбалажа и то 50%, нешто мање обухвата Пет натур амбалажа а око ¼ стаклена амбалажа. 

Остале врсте неопасног отпада заступљене у доста мањој количини.  
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9.2 .Предлог мера заштите 

 

Једна од првих мера заштите у општини Крушевац је свакако смањење количине 

отпада у самим изворима. Анализом стања приказаним у раду можемо закључити да се 

мора првенствено повећати еколошка свест становништва.  Осим тога, главни циљ је да се 

материјал уопште не појави као отпад како би се елеминисала потреба за његовим 

збрињавањем. 

Општина Крушевац може послужити као узор другим општинама на територији 

Републике Србије за управљање отпадом. Нарочито се истиче акција ЈКП „Крушевац”  

одношења кабастог отпада из домаћинства. 

Обавезне мере у области управљања отпадом на територији општине Крушевац 

морају бити организоване на начин којим се: 
90

 

1) Не угрожава животна средина и здравље људи и отклања опасност од његовог 

штетног дејства у простору; 

2) Обезбеђује превенција настајања отпада, затим примарна селекција истог, 

рециклажа и поновно коришћење секундарних сировина из отпада; 

3) Дефинишу правила и принципи одлагања и третмана свих врста отпада; 

4) Врши санирање постојећих неуређених и неконтролисаних одлагалишта и расутих 

сметлишта комуналног и дргих врста отпада; 

5) Врши мониторинг – праћење стања постојеће депоније ,,Срње”; 

6) Заустављају негативни трендови и праксе у циљу унапређења животне средине, 

квалитета становања и рада, односно квалитета живљења; 

7) Оснује служба за мониторинг и заштиту животне средине, са посебним акцентом 

на управљање отпадом; 

8) Обезбеђује стално развијање свести о управљању отпадом. 
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10. Појам буке, њени извори и последице 

 

 

Једна од најраспрострањенијих, а може се рећи недовољно уочених опасности 

савременог начина живота, јесте бука. Према дефиницији, бука у животној средини јесте 

нежељени или штетан звук.
91

  

Бука је специфични облик загађења у свету. Проблем буке почиње са почетком 

урбанизације и све већим развојем градова, а као озбиљан еколошки проблем, јавља се са 

појавом индустрије. Нарочито развој саобраћаја и аутомобилске индустрије, доводи до 

тога да је проблем буке постао веома озбиљан еколошки проблем савременог света. Међу 

најважнијим изворима буке је саобраћај, чак 80% загађења буком у градовима узрокују 

аутомобили. Она утиче негативно на здравље људи, тако што оштећује слух, утиче на 

ментално здравље, изазива кардио-васкуларне и друге поремећаје, ремети имуни одговор 

организма. Међу бројним психолошким последицама код становништва угроженог 

комуналном буком, ремећење спавања сматра се најважнијим.  

Загађење буком је значајан еколошки и здравствени проблем у Србији па и у 

општини Крушевац и он захтева боље упознавање свих нас са штетним ефектима буке и 

експозиционим нивоима у животној средини како би се предузеле мере за смањење нивоа 

буке у свакодневном животу и раду. 

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање штетних ефеката буке у животној средини дефинисане су граничне вредности 

индикатора буке по зонама.
92

 

 

10.1. Резултати мерења и мере предлога за смањење буке 

 

Мерење нивоа комуналне буке на подручју општине Крушевац вршио је Завод за 

јавно здравље Крушевац. Завод за јавно здравље Крушевац почео је са мерењима 

комуналне буке на територији града Крушевца 2005. године у сарадњи са стручним 
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службама Института за јавно здравље Крагујевац. Почетком 2007. Године, по добијању 

овлашћења од стране Министарства, отпочео са самосталним мерењима. 

Мерење буке у животној средини је извршено у складу са Правилником о 

дозвољеном нивоу буке у животној средини и одговарајућим стандардима. Мерења су 

вршена на следећим мерним местима на територији града Крушевца (Трг Фонтана, Парк 

Багдала, Базени – Спортски центар, Рубин Крушевац, Круг болнице, Меморијални парк 

Слободиште, Парк «Костурница», АБХ центар, Haceљe Уједињене нације, Насеље Пејтон, 

Пионирски парк, Јасички пут, Порта, Насеље Владо Јурић, Центар – Трг Косовских 

јунака, Аеродром, Медицинска школа). 

Мерна места су бирана тако да презентују карактеристичне зоне намене простора 

на територији града Крушевца. У претходном периоду мерењима је покривена цела 

територија града Крушевца, све битније саобраћајнице и важније зоне. 

Подаци до којих сам дошла су из Локалног плана заштите животне средине града 

Крушевца из 2015. Године, па су они приказани у раду. Приметно је да у свим зонама, 

измерени дневни и вечерњи нивои буке прекорачују дозвољене вредности и до 20 dB. Ова 

прекорачења су резултат нерегулисаног саобраћаја и одсуства мера којима би се нивои 

буке могли бар донекле смањити. Са друге стране, вредности ноћних нивоа указују на 

узнемиравање грађана изазвано највише саобраћајном буком и активностима грађана у 

времену предвиђеном за одмор. Ноћни нивои, у неким случајевима прелазе допуштене 

вредности и за више од 20 dB. Постоје изражени максимуми, када је саобраћај био 

интензивнији и минимуми када је саобраћај био смањеног обима. Минималне дневне 

вредности које су измерене су често веће од допуштених и то углавном на мерним 

местима уз веће саобраћајнице а што се тиче ноћних мерења минималне измерене 

вредности су преко допуштених у зонама уз саобраћајнице али и у зонама за одмор и 

рекреацију јер се активности становништва, посебно младих, селе тамо. 

Мерења буке у 2014. години вршено је на 12 мерних места. Резултати мерења су 

следећи:
93
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1) У зони за одмор и рекреациjу, болничкој зони и опоравилишту, културно-

историjским локалитетима, мерним местима 2 (Парк Багдала) и 5 (Круг болнице), 

измерени су значајно повишени нивои буке на оба мерна места у току ноћи. На 

мерном месту 2 је измерено за ноћ 45 dB (дозвољен ниво буке је 40 dB према 

Службеном Гласнику РС, бр. 75/2010  ), а на мерном месту 5 ниво буке износи 51 

dB (дозвољен ниво буке на овом мерном месту је 40 dB); 

2) У школској зони, мерном месту 7 (Медицинска школа), измерена су прекорачења 

нивоа буке у току целог дана (просечни ниво буке је износио око 56 dB а дозвољен 

ниво је 50 dB); 

3)  У зони становања, мерном месту 9 (Насеље Владо Ђурић), измерена су 

прекорачења нивоа буке у ноћном периоду. Измерено је 47 dB, а дозвољено је 45 

dB; 

4) У зони пословно-стамбеног подручја, трговачко-стамбеног подручја и дечијих 

игралишта, мерном месту 3 (Базени), измерена су значајна прекорачења нивоа буке 

у току целог дана. Просечан ниво је 64 dB (дозвољен ниво током дана је 60 dB, а 

током ноћи 50 dB); 

5) У зони градског центра са зоном становања, зоне кoje се налазе дуж магистралних 

и градских саобраћаjница, мерна места 1 (центар), 4 (Рубин), 6 (Слободиште), 8 

(АБХ центар), 10 (Паруновачки мост), 11 (Аеродром) и 12 (Јасички пут), измерена 

су прекорачења нивоа буке у ноћном периоду на свим мерним местима, као и 

прекорачења у дневним терминима мерења на мерним местима 4 (Рубин), 8 (АБХ 

центар) и 12 (Јасички пут), и у вечерњем термину на мерном месту 4 (Рубин).  

Прекорачeње нивоа буке на територији града Крушевца на посматраним 

локацијама било је до 8 dB током дана, 6 dB током вечери, а током ноћи до 13 dB.  Од 

посматраних мерних места, локација на којој су забележена најмања осцилирања у 

дневном, вечерњем и нoћнoм режиму мepeњa је мерно место Круг болнице.  Локациjа гдe 

су измерени наjвиши нивои буке од 69 dB у дневним, 68 dB у вечерњим и 68 dB ноћним 

терминима је мерно место Рубин. Локациjа у Крушевцу где су измерени наjнижи нивои 
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буке са 39 dB у дневним, 46 dB у вечерњим и 41 dB у ноћним терминима је мерно Парк 

Багдала.
94

 

Измерени нивои комуналне буке у граду Крушевцу, на посматраним локациjама, 

имали су значајно више вредности за дан и вече пре свега на локациjама коjе се налазе у 

зонама пословно-стамбеног подручја, трговачко-стамбеног подручја и дечијих игралишта, 

као и у школској зони, док су у ноћним терминима прекорачења измерена у свим зонама.  

Бука у комуналноj средини на посматраним тачкама, потиче углавном од 

саобраћаjа (аутобуси градског превоза, тешки камиони и лака возила) посебно на 

посматраним тачкама кoje су заправо саобраћаjни магистрални правци. Посебан проблем 

представља и бука која се јавља у ноћним терминима, а она потиче из угоститељских 

објеката и од активности млађе популације, нарочито у летњем периоду.  

Израда стратешких карата буке је, према Члану 6. Закона о заштити од буке у 

животној средини, поверена Агенцији за заштиту животне средине. У Крушевцу није 

урађена стратешка карта буке. Aкустичкe зoнe бићe oдрeђeнe крoз будућe aктивнoсти 

упрaвљaњa букoм у живoтнoj срeдини, у складу са стратешком картом буке.  

На основу ситуационе анализе стања буке у животној средини могу се издвојити 

следећи проблеми: велика фреквенција саобраћаја и загушење у узој градској зони, као и 

неадекватно решен транзит теретног саобраћаја кроз град; недостатак зелених и других 

баријера дуж главних градских саобраћајница, као и између индустријских и суседних 

зона; недостатак адекватне и непоштовање постојеће планске документације и 

урбанистичких услова (предходни услови); непоштовање Закона о заштити од буке и 

градских одлука (радно време угоститељских објеката и мере заштите од буке); 

неприменљивост појединих одредби из постојећих градских одлука.  
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Обавезне мере заштите од буке на територији општине Крушевац су следеће:
95

 

1) Потребно је извршити акустично зонирање, на основу серије извршених мерења и 

утврђених стандарда, у зависности од извора буке и врсте делатности; 

2) Предузимање одговарајућих мера за сузбијање штетног утицаја буке на здравље 

људи; 

3) За државне путеве првог и другог реда у урбаним подручјима градског центра и 

насеља утврђују се три зоне заштите: 

- зона – појас веома великог еколошког оптерећења ширине по 20 m са обе 

стране пута, због емисије у ваздух, повећане буке и загађивања земљишта. У 

заштићеном подручју дозвољено је формирати заштитно зеленило, а није 

дозвољена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката; 

- зона – појас малог еколошког оптерећења ширине по 300 m са обе стране пута 

због повећане буке. Изградња пословних, стамбених и привредних објеката је 

дозвољена под условом да се обезбеде мере заштите од буке; 

- утврђује се заштитно одстојање између магистралних железничких пруга и 

становања од 25 m, уз обавезно спровођење мере акустичне заштите на 

угроженим објектима. 
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11. Закључак 

 

 

Велика и неконтролисана експлоатација расположивих природних ресурса од 

стране човека довела је до деградације животне средине. Она се огледа у промени 

физичких и хемијских услова природних чинилаца. Имајући у виду да је капацитет 

животне средине ограничен, уколико савремени човек не промени начин живота и навике  

према животној средини, доћи ће до неповратне штете и она би се одразила како на биљни 

и животињски свет, тако и на самог човека. 

У Србији се из године у годину све више поклања пажња проблему очувања 

животне средине. Еколошка култура је веома комплексан појам и за његово разумевање и 

предузимање потребних мера је потребно неколико година, како би се учинио напредак на 

том пољу. Чиниоци који утичу на формирање и мењање еколошке свести, ставова и 

понашања јесу култура, социјализација, едукација и многи други. Образовање и 

васпитање за заштиту животне средине у Републици Србији, па тако и у општини 

Крушевац, треба да омогући редефинисање човековог односа према природи и промену 

његовог понашања: основни услов је поштовање природних законитости. Природа је 

извор живота који се мора сачувати. Да би то постигао, човек не сме да ремети њену 

равнотежу, међузависност и разноврсност и велику моћ саморепродукције. 

Приликом истраживања нисам успела да нађем уједначене податаке, за исте године 

из различитих области заштите животне средине општине Крушевац. На основу 

приказаних података у раду, може се доћи до закључка да је стање животне средине на 

подручју општине Крушевац на задовољавајућем нивоу, што је изузетно значајно за развој 

општине Крушевац, за здравље становништва, за одрживи туризам ове општине итд. 

Праћењем квалитета ваздуха у периоду од 2011. до 2016. године можемо 

закључити да су све средње годишње вредности биле испод граничних вредности, тако да 

је стање квалитета ваздуха веома добро.  

Квалитет воде слива Расине угрожен је бројним загађивачима, међу којима посебно 

можемо истаћи ерозивне процесе и унос наноса у речни ток, пестициде и вештачка 



Анализа стања и проблеми животне средине општине 
Крушевац 

 

70 
 

ђубрива употребљене у пољопривреди, отпадне воде из сеоских насеља, као и отпадне 

воде индустријских постројења на самој територији општине Крушевац. 

Највећи загађивачи реке Расине су отпадне воде из индустријских постројења ХИ 

,,Жупа” и ХИ ,,Мерима”. На основу анализе свих физичко-хемијских одлика можемо рећи 

да се квалитет воде испитиваних водотока креће између II и III класе. тј. између лоших и 

добрих вода. 

Управљање отпадом на територији општине Крушевац није на задовољавајућем 

нивоу, с обзиром да  се једина депонија „Срње” тренутно налази у лошем стању. Како се 

ради о неуређеној депонији, неопходна је њена санација. 

Бука, као један од највећих загађивача животне средине, у општини Крушевац је 

виша од дозвољених вредности. Приметно је да у свим зонама, измерени дневни и 

вечерњи нивои буке прекорачују дозвољене вредности и до 20 dB. Ова прекорачења јесу 

резултат нерегулисаног саобраћаја, као и одсуства мера којима би се нивои буке могли 

смањити.  

На крају можемо закључити да је потребно предузети одређене мере заштите како 

би стање животне средине на територији општине Крушевац било још боље. То се може 

постићи подизањем еколошке свести, затим велики допринос дају бројни пројекти Града 

Крушевца, Јавног комуналног предузећа у Крушевцу, Завода за јавно здравље Крушевац, 

као и развијањем еколошке свести код људи уз помоћ бројних ТВ емисија и штампаних 

медија о заштити животне средине. 
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