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Биографија 

Рођен сам 1.8.1988. године у Лесковцу. Првих 4 разреда основне школе сам 
завршио у Горњем Крајинцу у ОШ „Радоје Домановић“, а остала 4 у Лесковцу у ОШ 
„Јосиф Костић“. Лесковачку „Гимназију“ завршио сам 2007. године и уписао основне 
студије на Природно-математичком факултету у Нишу, на департману за географију. 
Основне студије завршио сам 2010. године и исте уписао мастер студије на Природно-
математичком факултету у Нишу. 
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I Увод 
На брдовитом Балкану, у земљи Србији, смештен у Шумадији, налази се град 

Крагујевац. Он се одликује повољним природним условима који се огледају у повољном 
географском положају, умереној клими, плодном земљишту и богатој флори и фауни. Овај 
предео је био насељен јошу XV веку, о чему говоре и подаци из једног пописа из 1476. 
године, што само потврђује претходно наведене чињенице. 

Крагујевац обилује природним и антропогеним вредностима. Природне се огледају 
у својствима рељефа, хидрогафских објеката, климатских карактеристика, геолошке грађе 
и у живописном биљном и животињском свету. Антропогене вредности обилују, 
захваљујући пре свега, бурној историји која је обележена страдањем и мучењем српског 
народа који је покушавао кроз векове да сачува свој идентитет. Та борба којом се 
супротстављао наш народ одвија се и даље, а за собом је оставила траг у виду бројних 
антропогених вредности, највише цркава, манастира и споменика, а ту су и галерије, 
музеји, позоришта, манифестације идр. 
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II Географски, саобраћајни и туристички положај 

2.1. Географски положај 
Град Крагујевац је лоциран у централном делу Србије, на стотинак километара 

јужно од Београда. Град је подигнут на обалама реке Лепенице, у котлини између 
краjњних огранака Рудника, Црног врха и Гледићких планина, на нaдморској висини од 
173 до 220 метара, са математичко-
географским положајем 44°22' СГШ и 20°56' 
ИГД. Овде влада умерено-континентална 
клима. У њему живи 175.802 становника, 
односно 192.181 са расељеним лицима са 
Косова и Метохије, по чему је он 4 град по 
величини у Србији. 

До почетка деведесетих Крагујевац се 
по развијености, у СФРЈ, налазио на 5. месту 
одмах иза словеначких градова, после тога 
долази до стагнације, да би се данас Крагујевац 
поново могао издвојити као један од најјачих 
административних, културних, финансијских, 
индустријских и политичких центара у Србији. 
Он је такође значајан привредни, културни, 
образовни и здравствени центар Шумадије, 
Поморавља и других суседних региона, као и 
макрорегионални центар за регионе: Чачка, 
Краљева, Ужица, Јагодине, Крушевца, 
Смедерева, Пожаревца и северног Косова. 

Шумадију карактерише брежуљкасто – 
брдовито земљиште, које је благо заталасано. 
Рудник је највећа планина са највишим врхом 
од 1 132 метара. Због недостатка река и малих 
падавина за снабдевање града водом изграђене 
су вештачке акумулације па су тако настала језера као што су: Грошничко, Гружанско и 
Дуленскојезеро, као и језера у Шумарицама. 

2.2. Саобраћајни положај 
Крагујевац има повољан географски положај што доводи до закључка да се до њега 

може врло лако стићи, удаљен је 115 километара јужно од Београда, а на удаљености од 
150 километара се налази Ниш.Захваљујући добром положају до Крагујевца се може стићи 
из неколико праваца: 

- од Београда и Ниша ауто-путем Е-75, преко Баточине, где се прикључује правац из 
Јагодине, 

- од Београда ауто-путем до Малог Пожаревца преко Младеновца и Тополе, 
- од Краљева преко Груже и Равног Гаја, где се прикључује пут који иде од Чачка и 

Мрчајевца, 

Слика 1. Крагујевац 
Извор www.sr.wikipedia.org 
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- од Јагодине преко Сабанте, где се прикључује пут из Крушевца, Трстеника и 
Рековца, 

- од Горњег Милановца преко Враћевшнице. 
Крагујевац је аутобуским линијама врло добро повезан са свим градовима у Крбији 

али и шире, до њега се може доћи и возом пругом која се од Лапова одваја за Краљево. 
Постоје 4 главна железничка правца: 

- Крагујевац – Београд – Суботица – Будимпешта, 
- Крагујевац – Ниш – Софија, 
- Крагујевац – Подгорица – Бар (морска лука) 
- Крагујевац – Скопље – Солун (морска лука). 

Поморски саобраћај је организован преко луке Бар, уз коришћење железнице 
Крагујевац – Бар (450 километара) и речни преко луке Смедерево на Дунаву. Такође је 
могуће организовати поморски транспорт преко луке Солун (Грчка) уз коришћење 
железнице. 

Табела 1. Удаљеност Крагујевца од градова из Србије 
Удаљеност Крагујевца од већих градова у Србији 

Суботица 321 
Нови Сад 225 
Београд 114 

Аранђеловац 53 
Чачак 59 

Крушевац 68 
Јагодина 40 

Ниш 152 
Приштина 190 
Лесковац 189 

Врање 262 
Краљево 53 

2.3. Туристички положај 
Из географског и саобраћајног положаја можемо да закључимо, да Крагујевац има 

повољан туристички положај.Повољан географки положај омогућио је добру саобраћајну 
повезаност, што је један од предуслова за развој туризма. Број туриста из године у годину 
се повећава, како домаћих тако и иностраних. Наравно, број домаћих је знатно већи у 
односу на иностране. Крагујевац је велики град и има шта понуди туристима. 

Највеће емитивно подручје, из наше земље, је највећи и глани град Београд који је 
удаљен 114 километара. Затим, по броју туриста који посећују град, следе Ниш, Крушевац, 
Чачак, Краљево и Јагодина, удаљеност ових градова од Крагујевца се налази у табели 1.  

III Физичко-географске карактеристике 

3.1. Геолошко-геоморфолошке карактеристике 
Шумадија, у којој се налази Крагујевац, представља уже језгро Србије и смештена 

је у њеном средњем делу.Шумадију можемо да поделимо на ниску која се налази на северу 
и високу која заузима њен јужни део.Шумадијска греда која се пружа од Рудника па до 
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Калемегданског рта, представља развође између два некадашња залива Панонског мора – 
Колубарског на западу и Великоморавског на истоку.Са греде се изнад површи дижу 
Шумадијске планине.1 

Површина Шумадије у ужем смислу износи 3 865 km2, а у ширем смислу 6 070 
km2.Шумадија у ширем смислу обухвата и периферне делове Великог Поморавља, 
Западног Поморавља и Колубаре, док територија Шумадије у ужем смислу чини 
територија без претходне три споменуте.Име Шумадија потиче од некадашњих шума које 
су се простирале на овој територији али су искрчене због потребе обрадивог земљишта. 

Ниска Шумадија, или низијска, захвата територију од Саве и Дунава на северу до 
Турије (притака Колубаре) и Луга (притока Јасенице, односно Велике Мораве) на југу, и 
од Велике Мораве на истоку до Колубаре на западу. У ниској Шумадији се издвајају њени 
саставни делови: београдска Посавина, Луг, Раља, смедеревско Подунавље итд. 

Јужна, висока Шумадија у којој се налази Крагујевац, се простире између долина 
Турије (притока Колубаре) и Луга на северу, Љига и Дичине на западу, Западне Мораве на 
југу и Велике Мораве на истоку. На њој се могу издвојити неколико мањих целина: 
Јасеница, Белица, Осаница и Лепеница, сви у истоименим сливовима истоимених река, 
онда Левач и Темнић у источном делу јужне Шумадије ка Великој Морави, Качер и 
Рудник (Слика 2.) у западном делу према Колубари. Рача према Великој Морави и Гружа 
према Западној Морави и крају Такову, такође, су крајеви ограничени сливовима река Раче 
и Груже. Јасеница се простире између развођа на Космају, Венчацу, Висаку и Руднику и 
долине Велике Мораве. Лепеница се пружа између Висака, Рудника и Гледићких планина 
(Слика 3.).Осаница се налази северно од планине Црног врха, а Белица југоисточно од исте 
планине.Левач у сливу средњег и рорњег Лугомира лежи између Јухора и Гледићких 
планина, а јужно од њега у сливу Каленићке реке, ближе Великој Морави, налази се 
Темнић. Гружа се простире између Рудника, Котленика и Гледићких планина.Качер се 
налази у сливу Качера, односно Љига, десне притоке Колубаре. Качер се пружа између 
Венчаца, Букуље и Рудника и више гравитира Шумадији, иако је у морфолошком погледу 
више упућен Колубарском басену.Поред крајева који су означени према именама река које 
ту протичу постоје и они који су означени према планинама као што су Рудник, Космај и 
Гледић око планина Рудник, Космај и Гледићких планина. 

 
Слика 2. Планина Рудник    Слика 3. Гледићке планине 
Извор www.stil-magazin.com    Изворwww.sr.wikipedia.org 

                                                           
1 Др Јован Ђ. Марковић: „Географске области СФРЈ“, стр 201. 

http://www.stil-magazin.com/
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На рељефу Шумадије се могу уочити серије површи са којих се издижу ниске 
острвске планине и широке долине усечене у површи. Шумадијске планине су раније, 
заједно са панонским планинама, издвајане као „прелазна зона Родопски планина на 
северу“, а у новије време се прикључују Динаридима. Шумадијске планине се разликују и 
од Динарских планина горњег Подриња и од Родопских планина. 2Језгра ових планина су 
сачињена од шкриљаца и гранита, што значи да би припадали родопској маси, али оне се 
састоје и од кречњака, пешчара, лапорца и конгломерата других млађих стена.На западној 
Авали, око Космаја и испод Рудника се могу наћи знатне серпентинске масе а еруптивне 
стене се срећу на Островици, Котленику итд.Према Ј. Цвијићу Шумадијске планине нису 
динарске ни по саставу, ни по правцу пружања бора, као ни по времену главног 
убирања.Али, оне не припадају ни правој родопској маси, иако са њима имају извесне 
сродности. 

Шумадијске планине су за време маринских фаза Паратетиса представљале 
јужнопанонски архипелаг.Идући од југа ка Панонској низији, Шумадијске планине су све 
ниже јер је у истом правцу старо копно све дубље потонуло.3 Острвске планине јужног 
обода Панонског басена у Шумадији су, када се иде од југа у правцу севера: Гледићке 
планине, Котленик, Јухор, Рудник, Црни врх, Букуља, Космај и Авала. 

Гледићке планине (922 m) се пружају, између Крагујевца, односно долине Лепенице 
до Трстеника у долини Западне Мораве, меридијански.Ове планине се оивичене долином 
реке Груже на западу а на истоку Левићко-темнићком удолином.Њихова дужина износи 35 
километара и чине 700 метара високу зараван.У грађи ових планина, поред шкриљаца, 
учествује и такозвани шумадијски флиш. 

Котленик (748 m) се уздиже северно од Краљева и простире до долине реке Груже и 
варошице Кнића, његова дужина износи 20 km. Ова планина се одликује вулканским 
рељефом и састоји се од еруптивних стена, за разлику од падине према Гружи и 
Краљевачкој котлини које су прекривене млађим стенама. 

Јухор (773 m) се сврстава у групу хорст планина, налази се у високој динарској 
Шумадији и представља граничну родопску планину. Дужина Јухора у меридијанском 
правцу износи 22 km и на тај начин одваја Горњовеликоморавску котлину од  Левачко-
темнићке удолине, које су у периоду панонске фазе Паратетиса чиниле јединствен залив. 
Јухор је у то време, у том заливу, представљао острво, као и суседни Црни врх јер су у то 
време били опкољени морем, сада маринским седиментима.Планина Јухор је углавном 
састављена од шкриљаца (микашиста и гнајса). 

Црни врх (707 m) се састоји од микашиста и мермера, а делом од гранита и 
риолита.Одваја Крагујевачко-лепеничку котлину од Беличке котлине на југу.Црни врх је 
хорст планина, која припада старој родопској маси. 

Рудник (Цвијићев врх, раније Велики Штурац 1 132 m) представља хидрографски 
чвор Шумадије, развође између сливова Велике Мораве, Западне Мораве и Колубаре. 
Налази се између Љига, Горњег Милановца и Крагујевца. Рудник је највиша планина у 
Шумадији, изграђен је од шкриљаца, кречњака, пешчара, лапораца и конгломерата које су 
пробиле еруптивне стене. Суседна Островица (758 m) се састоји од риолита и има изглед 
вулканске купе. 

На Шумадијским планинама и испод њих развијена је серија површи, које су раније 
означаване као абразиони обици Паратетиса, али су оне млађим флувио-денудационим 

                                                           
2 Др Јован Ђ. Марковић: „Географске области СФРЈ“, стр 202. 
3 Др Јован Ђ. Марковић: „Географске области СФРЈ“, стр 202. 
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процесима измењене да саврмене заравни у рељефу Шумадије несумњиво представљају 
речне облике, што се са великом сигурношћу може рећи за рипањску, пиносавску и 
београдску површ, у ниској Шумадији. Интересантна појава је уочена у северном, ниском, 
делу Шумадије, епигенетског усецања не само планина већ целог речног слива 
Топчидерске реке. 

Падине Рудника, са којег се спустају највеће шумадијске реке, рашчлањене су 
клисурастим долинама гружиних притока.Речни токови су проширили тектонска 
удубљења, и на тај начин су створене полигенетске тектонско-флувијалне котлине 
Лепенице (Крагијевачка котлина), која је отворена према североистоку и Гружанска 
котлина између Рудника, Котленика и Гледићких планина, која је отворена према југу, ка 
Западној Морави. 

У неогеним маринско-језерским глинама широм Шумадије, на стрмијим 
планинским и долинским падинама, честе су појаве урвања земљишта (нарочито око села 
Партизани).4 

Крагујевачка котлина, на чијем дну се налази Крагујевац, налази се на месту где се 
стичу огранци шумадијских планина Рудника, Гледићких планина и Црног врха. Према 
начину постанка овде се срећу тектонски, абразиони, флувијални, крашки и рецентни 
облици рељефа. 

У Крагујевачкој котлини најзначајнији су тектонски и флувијални облици рељефа, а 
од мањег значаја су абразиони, крашки и рецентни облици рељефа. Према времену 
постанка, такође су разноврсни облици рељефа, почев од оних створених пре и за време 
постанка Крагујевачке котлине, затим током језерске фазе, после повлачења језера, па до 
оних створених рецентном ерозијом и акумулацијом (Степановић Ж. 1966). 

Геоморфолошка стуктура се не одликује великом разноврсношћу, већ је једнолична 
и изражена кроз наизменично смењивање благо заталасаних брежуљака и долинске равни 
реке Лепенице и њених притока. 

Централно место у рељефу Крагујевца заузима алувијална раван реке Лепенице, 
која је притока Велике Мораве, са притокама Угљешницом, Грошничком реком, 
Ждраљицом, Бресницом и бројним потоцима. Овде се налазе и најниже коте самог 
подручја. 

Другу морфолошку целину представља крагујевачко побрђе које окружује котлину 
у којој се налази сам град. Ово побрђе окружује котлину са свих страна, осим са севера и 
североистока, где и протиче река Лепеница. 

Са источне стране, према Крагујевцу, се пружају огранци Црног врха. То су 
познатији врхови: Селаково брдо (541m) у Великој Сугубини, Котрљане (570m) у 
Букуровцу, Дренак (553m) у Горњим Комарицама, Печене Ливаде (500m) у Доњим 
Комарицама и др. Крајњи огранци Црног врха према Крагујевцу су: Метино брдо и 
Кошутњак са Илином водом. 

Гледићке планине се пружају у правцу север-југ од Западне Мораве до Крагујевца, 
где се завршавају Господаревим брдом, јужно од фабрике аутомобила „Застава“. 
Планинском земљишту ових планина на подручју града Крагујевца припадају узвишења од 
Доње Сабате, Баљковца, Грошнице и Голочела до Великих Пчелица и Дулена. На том делу 
познатији врхови су: Стражара (625m) у Доњој Сабати, Гувниште (657m) у Великим 
Пчелицама, Клик (517m) у Грошници, Вучја коса (587m) и др. 

                                                           
4 Др Јован Ђ. Марковић: „Географске области СФРЈ“, стр 204. 
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У Крагујевачкој котлини на већем пространству јавља се ниже побрђе – брежуљци 
по дну котлине од Корићана до Ресника с леве стране Лепенице и од Ботуња с десне 
стране. Од њих су познатије: Господарево брдо (288 m), Метино брдо (252m), Кошутњак 
(266 m), Самар (242 m) у Короману, Каповац (270 m) у Ботуњу, Гурибаба (229 m) у 
Реснику и др. 

Познатија брда на територији града Крагујевца су: Жежељ (481 m) у Доњој 
Сабанти, Ливада (480 m) у Горњој Сабанти, Голија (450 m) у Букуровцу, Градина (416 m) у 
Доњим Грбицама, Шљивовачка Главица (495 m) у Шљивовцу и др. 

3.2. Педолошке карактеристике 
Старе стене које су у основи Шумадије дубоко су потонуле у, па њихову повлату 

чине снажне маринско-језерске наслаге, наталожене у току неогене еволуције Паратетиса. 
Педолошки састав Шумадије представља прави мозаик и изванредну основу за за 
напредну пољоприведу у овом крају.5У сливу Турије и у средњој Шумадији, као и јужно 
од Младеновца до Крагујевца се јављају смонице.Ова огромна зона смоница је одвојена 
зоном параподзоластих гајњача у Гружи од огромне зоне смоница у Такову (северно од 
Чачка и Краљева). Смонице су јављају и у Левчу и Темнићу. Параподзоласте гајњаче се 
јављају око Лапова а и између Јагодине и Крагујевца. Ранкери, кисела смеђа и 
параподзоласта тла на силикатима се јављају око горњег Љига, Рудника и горње Груже, 
онда на Гледићким планинама, Јухору и Црном врху. У већој мери рецентни флувијални 
наноси, муљ и песак, а у мањој мери мочварна и ритска тла се јављају покрај река. 

3.3. Климатске карактеристике 

Град Крагујевац припада зони умерено-континенталне климе коју карактерише 
континентални плувиометријски режим.Због свог положаја, град, је под утицајем 
континенталних маса које долазе са севера (на северној страни нема природне препреке 
које би спречиле тај утицај) и са истока.Хетерогеност рељефа, хидрографски објекти и 
вегетације прати и разноликост климатских параметара на овом подручју. 

3.3.1. Инсолација 
У Крагујевцу се могу очекивати у просеку око 5,6 сати сунчевог сјаја током једног 

дана. Највећу вредност, односно највећи број сунчаних сати по месецу има јул 293,5 а 
најмању децембар 63,7. Просечан број сунчаних сати, по месецу, за једну годину износи 
скоро 172. Број сунчаних сати достиже највећу вредност у летњим а најмању у зимским 
месецима. 

Табела 2. Инсолација у Крагујевцу за период од 1981. до 2010.6 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 
Инсолација 

(h) 71,9 94,8 144,5 180,4 234,5 257,4 293,5 275,5 200,8 152,1 93,9 63,7 2063 

 

                                                           
5Др Јован Ђ. Марковић: „Географске области СФРЈ“, стр 206. 
6Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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График 1. Инсолација у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 

 

3.3.2. Температура ваздуха 
За највернији приказ топлотног стања неког места или територије најчешће се 

користи средња месечна и годишња ремпература. На висину температуре утичу различити 
фактори, географка ширина и дужина, конфигурација терена, близина водене површине, 
идр. Од тепературних мерења поменућемо: просечну максималну, просечну минималну, 
апсолутну максималну и апсолутну минималну температуру. 

3.3.2.1. Средња месечна температура 
Средња месечна температура ваздуха представља збир свих средњих дневних 

температура подељен са бројем дана, у зависности за који се месец рачуна. Средње 
месечне температуре ваздуха, за дужи временску период, се израчунавају тако што се збир 
њихових вредности подели са бројем вредности које смо сабрали, односно израчунавамо 
аритметичку средину. То је и случај са вредностима у табели 3, где видимо да је највиша 
средња температура у јулу 21,9 °С а најмања у јануару месецу 0,9 °С. Средња годишња 
температура ваздуха, у Крагујевцу, за период од 30 година износи 11,6°С. 

Табела 3. Средња месечна температура у Крагујевцу за период од 1981. до 2010.7 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Просек 
Средња 

вредност 
(°С) 

0,9 2,3 6,6 11,7 16,7 20 21,9 21,5 16,9 11,9 6,4 2,1 11,6 

                                                           
7Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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График 2. Средња месечна температура у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 

3.3.2.2. Просечна максимална температура 
Из табеле и са графика можемо видети да је просечна највиша максимална 

темпертура забележена у августу 28,8 °С а да је најмању вредност имала у јануару 5,2 °С. 
 

Табела 4. Просечна максимална температура у Крагујевцу за период од 1981. до 2010.8 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 
Просечна 

Максимална 
(°С) 

5,2 7,3 12,5 17,8 23 26,1 28,7 28,8 24 18,5 11,6 6,2 

 

 
График 2. Просечна максимална температура у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 
                                                           
8Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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3.3.2.3. Просечна минимална температура 
Просечна минимална температура, њена најнижа вредност, је била у јануару -2,6 °С 

а највиша вредност у јулу 15,3 °С. 
 

Табела 5. Просечна минимална температура у Крагујевцуза период од 1981. до 2010.9 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 
Просечнa 

минималнa (°С) -2,6 -1,9 1,8 5,9 10,6 13,8 15,3 15,1 11,3 7,1 2,5 -1,1 

 

 

График 3.Просечна минимална температура у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 
3.3.2.4. Апсолутна максимална температура 

Из табеле, која представља 30-то годишње посматрање терена видимо да јул месец 
са највишом, просечном апсолутно максималном температуром од 43,9 °С, а да је јануар са 
најнижом апсолутном максималном температуром, која износи 20,6 °С. 

 
Табела 6.Апсолутна максимална температура у Крагујевцу за период од 1981.до2010. 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 
Апсолутна 

максимална (°С) 20,6 24,2 29,4 31,4 35,4 39,4 43,9 40,4 37,4 32,6 27,6 21 

 

                                                           
9Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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График 4. Апсолутна максимална температура у Крагујевцу за период од 1981.до 2010. 

3.3.2.5. Апсолутна минимална температура 
Из приложених података можемо видети да је најнижа максимална температура на 

подручју града у јануару -27,6 °С а највиша у 7,2 °С. 
 

Табела 7. Апсолутна минимална температура у Крагујевцуза период од 1981. до 2010.10 

 
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец 

Апсолутна 
минимална (°С) -27,6 -23,8 -18,3 -5,8 -0,6 2,7 7,2 4,6 -2,2 -6,6 -16,4 -20,7 
 

 
График 5. Апсолутна минимална температура у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 
                                                           
10Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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3.3.2.6. Број мразних и тропских дана 
Број мразних дана током године износи 76 (Табела 7.), највише их је у јануару 20 а 

затим у фебруару 17 и децембру 17.Број тропских дана је упола 38 мањи, а највише их је у 
јулу 13 и августу 13.Из овога можемо да закључимо да се град Крагујевац налази под 
утицајем континенталних ваздушних маса, односно да оне имају највећи утицај на климу 
овог места. 

 
Табела 8. Број мразних и тропских дана у Крагујевцуза период од 1981. до 2010.11 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 
Број мразних 

дана 20 17 10 2 0 0 0 0 0 2 8 17 76 

Број тропских 
дана 0 0 0 0 2 7 13 13 3 0 0 0 38 

 

3.3.2.7. Падавине 
Подручје око града Крагујевца, као и сам град припадају континенталном 

плувиометријском режиму, са највећом количином падавина у јуну (76,4mm) а 
минималном у јануару (37,9 mm) и фебруару (37 mm). Летњи максимум (76,4mm) падавина 
се јавља као директна последица ниског ваздушног притиска, који је изазван високим 
температурама. Други максимум који се јавља у току исте године је у новембру 
(49,5mm).Минимум се јавља због утицаја кошаве која зими дува са истока или југоистока 
на запад или северозапад, а као ветар континенталног порекла доноси ведро време. Иначе, 
зимски минимум се јавља током јануара (37,9mm) и фебруара (37 mm). Секундарни 
минимум се јавља током јесени, у октобру(48,9 mm). Највише падавина се излучи у 
периоду мај-август (251,4mm), а најмање у периоду јануар-март (117,2 mm). На годишњем 
нивоу, у Крагујевцу се излучи 618,3 mm падавина. 

Што се тиче снежних падавина, оне се јављају крајем октобра или почетком 
новембра а последње крајем марта.Највећи број дана под снежним падавинама од 7 дана и 
снежним покривачем од 16 дана има месец јануар.Средње вредности, дебљине снежног 
покривача, крећу се од 29 cm до 37 cm. У периоду о 1965.-1995.године максимална висина 
снега у Крагујевцу износила је 52 cm (12.02.1984.), а просечна 35 cm. 

 
Табела 9. Количина паданавина у Крагујевцу за период од 1981. до 2010.12 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 
Падавине 

(mm) 37,9 37 42,3 53,9 58,7 76,4 57,7 58,6 51,6 48,9 49,5 45,8 618,3 

 

                                                           
11Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
12Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 



15 
 

 
График 6. Количина паданавина у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 

3.3.2.8. Број дана са снегом, снежним покривачем и маглом 
Од појава на подручју града највише се задржава, мерено данима, снежни покривач 

38 дана, затим снег 29 и магла 10 дана. Снег се најчешће јавља у јануару 8 дана, фебруару 
7 дана и децембру 4 дана па се и снежни покривач најдуже задржава у истим тим 
месецима, у јануару 12 дана, у фебруару 10 и децембру такође 10 дана.  

Табела 10. Број дана са снегом, снежним покривачем и маглому Крагујевцу за период од 
1981. до 2010.13 

Број дана са... 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 
Снегом 8 7 4 1 0 0 0 0 0 0 3 4 29 

Снежним 
покривачем 12 10 4 0 0 0 0 0 0 0 3 10 38 

Маглом 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 
 

3.3.2.9. Влажност ваздуха 
Највеће вредности релативне влажности ваздуха на подручју града Крагијевца су у 

зимском периоду године тачније у децембру 81%, новембру 88% и јануару 79%.С друге 
стране најмање вредности релативне влажности ваздуха се бележе у априлу 67%, када 
почне вегетациони период. Просечна вредност релативне влажности ваздуха је 72%. 

Табела 11. Релативна влажност ваздуха у Крагујевцу за период од 1981. до 2010.14 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Просек 
Влажност 
ваздуха 

(%) 
79 75 69 67 68 68 65 67 72 75 77 81 72 

                                                           
13Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
14Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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График 7. Релативна влажност ваздуха у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 
 

3.3.2.10. Број ведрих и облачних дана 
Највећа облачност је јануару 15 дана, фебруару 12 дана и децембру 15 дана а 

најмања у јулу 4 дана и августу 3 дана. Април је изузетак јер има више облачних дана него 
месец октобар што је у супротности са вредношћу релативне влажности ваздуха, јер у 
априлу долази до продора хладних ваздушних маса са северозапада које доносе облачност 
у односу на октобар када је време стабилније. Највећи број ведрих дана имају јул 9 дана, 
август 11 дана и септембар 11 дана док најмањи број дана имају јануар 3 дана и децембар 3 
дана. Укупан број ведрих дана током године је 65, док је број облачних дана већи и износи 
105 дана. 

Табела 15. Број ведрих и облачних дана у Крагујевцу за период од 1981. до 2010.15 

 Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Укупно 
Број ведрих 

дана 3 4 4 4 4 5 9 11 11 7 4 3 65 

Број облачних 
дана 15 12 10 8 7 5 4 3 6 7 11 15 105 

 

                                                           
15Подаци преузети са сајта Републичког Хидрометеоролошког завода Србије 
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График 8. Број ведрих и облачних дана у Крагујевцу за период од 1981. до 2010. 
3.3.2.11. Ветар 

На територији Крагујевца и околини се бележи велики број тишина16 (442‰) током 
године.Њих највише има у септембру и октобру (477-473‰), док их је најмање у марту 
(320‰). Интензитет ветрова који дувају је слаб а просечна брзина је од 1,3 до 2,3 m/s. 

 
Слика 4. Ружа ветрова за Крагујевац 

Извор www.google.com 

                                                           
16Време без ветра у ‰ укупног времена 
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Од ветрова на овом подручју најчешће дува северозападни (честине 119, средње 
брзине 2,3 m/s) и југозападни (честине 116, средње брзине 1,6m/s). Северозападни ветар 
има највећу четину у јуну и марту, док је најмања у децембуи новембру.Највећа честина 
југозападног ветра током године је у зимским месецима тачније у децембру и јануару, док 
је најмања у јесењим и пролећним месецима – октобар, март и април. Треба споменути 
западне ветрове који нису честине (60, средње брзине 1,3 m/s) као северозападни или 
југозападни али имају битну улогу јер доносе падавине и штите град од лошег утицаја 
индустрије која је развијена источно од града. На тај начин ветар носи штетне продукте 
далеко од града. У Крагујевцу најређе дувају ветрови са истока (честине 27, средње брзине 
1,4 m/s ) и североистока (честине 39, средње брзине 1,4 m/s). Ветрови из источног правца 
доносе суво време док зими изазивају јаче захлађење.Током лета имају слабије дејство, док 
зими имају јаче расхлађење. Ветрови из јужног (честине 71, средње брзине 2,2 m/s) и 
југоисточног правца (честине 70, средње брзине 1,7 m/s) се најчешће јављају у новембру а 
најмање у јулу. Јужни ветар зими повећава темпертуру , а у току лета повећава 
испаравање, све то негативно утиче на усеве јер исушује земљу. Северни ветар – северац 
(честине 63, средње брзине 1,9 m/s) појављује се у виду хладних таласа и током зиме 
доноси мразеве, а лети расхлађује земљиште. 

3.4. Хидрографија 
Општина Крагујевац се може похвалити солидним хидропотенцијалом који чине 

подземна (изданска) вода и површинске (извори, реке, баре и вештачка језера) воде. 

3.4.1. Подземне воде 

Изданска вода ствара се изнад непропустљивог слоја понирањем атмосферске воде 
и снежне сочнице.Она се јавља на различитим дубинама на подручју општине Крагујевац, 
што се да закључити на основу дубине појединих бунара који се копају до 
издани.Најплића издан се јавља у долинским равнинама река, на дубини од 2 до 5 метара 
(Белошевац, Драгобраћа, Јовановац и Петровац). За разлику од долина, издани на 
узвишењима знатно варирају, рецимо на Драчи од 5 до 30 метара, у Драгобраћи од 1 метра 
до 39 метара, у Трешњеваку од 1 метра до 29метара, у Поскурицама од 6 метара до 39 
метара итд.Изданске воде има и на далеко већим дубинама, што се бушењем може 
установити, јер се бунари обично копају до највеће дубине од 40м. 

С обзиром да на подручју општине Крагујевац има преко 400 извора, може се рећи 
да у просеку на један квадратни километар површине долази један извор.Они се најчешће 
јављају на додиру стена различите старости, на додиру дна и обода котлине и на додиру 
долинске равни и долинских страна. 

3.4.1.1. Трмбаски водоводни систем 
Изградња водоводног система у Трмбасу (почета 1901. године и завршена крајем 

1904. године) представљала је изузетан догађај у начину снабдевања водом. До тада се 
становништво снабдевало водом из бунара и каптираних чесама, а онда је изграђен 
централни систем за снабдевање водом. Каптажом извора у Трмбасу и гравитационим 
спровођењем воде од Метиног брда до резервоара у Горњем парку, одакле је спровођена 
до уличних чесми којих је било 15, пуштен је у рад први водовод у Крагујевцу. На тај 
начин, Крагујевац је стао у ред малобројних градова у Србији и Европи који су у том 
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времену имали централни систем за снабдевање водом.На основу спроведених 
истраживања, знало се да је количина воде од 276 кубних метара недовољна за напајање 
1500 становника колико је Крагујевац имао у то време, али је водовод морао бити изграђен 
због “нужде и потребе” како стоји у једном документу. Општински суд је прописао 
“Правила за употребу воде и одржавање реда на чесмама”. Њима се забрањивало 
захватање воде у велике судове, а полицајци и стражари су морали да мотре на чесме и да 
на њима одржавају ред. Трмбаски водовод био је у погону све до 1938. године када је 
пуштен у рад нови водоводни систем “Грошница” због потребе за проналажењем нових 
извора. Обухватао је 86 уличних чесми и 300 нових потрошача чиме је проблем 
снабдевања града водом решен на један дужи период.Пиварска чесма је настала од једног 
од резервоара трмбаског извора у 1890. години, када су се правили планови за будући 
трмбаски водовод. Чесма и цело насеље на брду добило је име по фабрици пива која је 
овде радила у времену од 1868. до 1890. године. Чесма код хотела Зеленгора, данас стоји 
као подсетник на чесме Трмбаског водовода, а једини сачуван резервоар је у Великом 
парку. 

3.4.1.2. Илијина чесма 
Прва чесма у граду из Милошевог времена јесте Илијина чесма (Слика 5) и налази 

се у насељу Илина вода. Као извор, ова чесма је служила још за време Турака, а обновљена 
је и каптирана у време друге владе кнеза Милоша Обреновића, када је на чесми од камена 
стављен натпис “Књаз српски Милош Обреновић Први, задужбини своји обнови овди 
источник водни Илину воду звани, 1859. године”. Мноштво околног становништва 
снабдевало се добром водом са ове чесме и не памти се да је недостајало воде током суша. 
Због тога је уследила и њена друга обнова за време владавине краља Милана Обреновића 
И, који је наредио да се овде оснује савремена чесма направљена од тесаног и 
орнаментског камена са натписом “Основао Краљ Милан I, 1884. године”. 

 
Слика 5. Илијина чесма 

Извор www.kragujevac.co.rs 
 
 

http://www.kragujevac.co.rs/
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3.4.1.3. Чесма на Језеру Бубањ 
Ова чесма помиње се још у Турско доба и један је од најстаријих и најлепших 

споменика старог Крагујевца. Налази се у улици Саве Ковачевића, на путу ка Варошком 
гробљу. Није познато зашто је чесма добила име које носи, али се зна да је још од времена 
Турака служила као извор воде за пиће. У народу је постојало веровање да је њена вода 
лековита, па су становници у њој купали децу, док је варошки чесманџија био задужен да 
води бригу како о њој тако и о другим варошким чесмама. Чесма је сазидана у XIX веку, за 
време владавине Милана Обреновића, а данашњи изглед је попримила 1922. године 
залагањем имућне браће Бојаџић и налази се под заштитом државе. 

3.4.2. Реке 

3.4.2.1. Лепеница 

Највећа и најзначајнија река општине Крагујевац је Лепеница (Слика 4.) која припада 
црноморском сливу. Њен слив се простире у источном делу централне Шумадије, на 
површини од 638,9km2. Границе овог слива чине сливови више познатих шумадијских 
река: Јасенице и Раче на северу, Груже на западу, Лугомира и Белице на југу и Осанице и 
Грабовика на истоку. Јужну и западну границу слива Лепенице представљају Гледићке 
планине, односно Рудник, док се на северу и истоку простире до алувијалних равни 
Велике Мораве и њених притока (Раче и Јасенице).Изворишни део слива залази у 
планински масив Гледићких планина, а средњи и доњи део слива се налазе у Крагујевачкој 
и Бадњевачкој котлини. 

 
Слика 5. Ток реке Лепенице кроз Крагујвац 

Извор www.gkojadinovic.blog.rs 
 

http://www.gkojadinovic.blog.rs/
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Слика 6. Положај реке Лепенице у речној мрежи Србије 

Извор www.google.rs 
 

До 1897.године слив Лепенице је захватао површину од 926 km2. Међутим, за време 
пролећне поплаве 1897.године. Лепеница је скренула ток код Рогота према истоку-
североистоку и скратила ток за 15 km. После регулације корита и ушћа, дужина Лепенице 
износи 55,4 km. Овом променом правца тока Лепеница је изгубила најдужу притоку Рачу и 
смањила површину слива за 287,1 km2. 
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3.4.2.1.1. Рељеф слива 
За рељеф слива Лепенице карактеристичне су три долине: Лепеничка, Трмбаска и 

долина Угљешнице и њене леве притоке потока Лимовац. Тим трима долинама област је 
подељена на четири дела, од којих је један низијски, два брдска и један планински. 

Низијску област чини алувијална раван Лепенице и Угљешнице и површ висине 
210-245 метара. Алувијална раван Лепенице је на простору Крагујевац-Бадњевац широка 
1-2 километара. 

Прва брдска област се налази између Лепенице и долине Угљешнице и Лимовца. 
Простире се између 250-550 m н.в. на овом подручју налазе се широке долине, односно 
долови и благо заобљена брда, ниске косе. Више и оштрије косе јављају се само у сливу 
Драчке реке. 

Друга брдска област је лоцирана на простору Драгобраће, Вињишта, Грошнице и 
Белошевца и представља прелаз од Гледићких планина ка Крагујевачкој котлини. Иако 
овај простор висински припада побрђу, по дисекцији рељефа може се означити као 
планински предео. 

Планинску област чини предео између Лепенице и Трбаског потока. То је 
југозападни и јужни део слива у коме се налазе долине Грошничке реке и Ждраљице. На 
североистоку, овај планински предео преко Трбаског потока прелази у побрђе до Велике 
Мораве. 

3.4.2.1.2. Морфогенетска својства 
У сливу Лепенице су по начину постанка заступљени: тектонски (Рудник, Гледићке 

планине, Крагујевачки Црни врх, Кутловачка, Крагујевачка и Горњелевачка котлина – 
највећи тектонски облици), флувијални(речне долине, водопади и слапови, флувијалне 
терасе и флувијалне површи), и крашки облици рељефа(пукотине, шкрапе и пећине). 
Такође, у сливу се јављају и колувијални и пролувијални процеси. 

Треба споменути да се у сливу реке Лепенице налазе фреатска, артешка и 
субартешка издан. 

3.4.2.1.3. Опис тока 
Речни ток Лепенице састоји се из горњег, средњег и доњег дела.Горњи ток обухвата 

део од извора Студенац до ушћа реке Ждраљице (где почиње Крагујевачка котлина), 
средњи део се завршава у селу Градац, одакле се Лепеничка долина шири и прелази у 
Великоморавску раван.Од извора до ушћа, Лепеница често мења правац због познатне 
промене рељефа и геолошког састава. Најпре тече у правцу севсрозапада до саставка са 
Ристићким потоком у Голочелу, одакле тсче као Лепеница у правцу севера до Драгобраће. 
Од Драгобраће скреће према ссвероистоку до Ботуња, а затим у правцу севера до 
Никшића. Од Никшића поново мења правац тока и тече на сeверозапад до Шупљаје 
између Бадњевачке и Крагујевачке котлине, одакле скреће најпре ка североистоку, а затим 
према истоку до ауто-пута Е - 75. Одатле до ушћа у Велику Мораву има северни правац. 
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Слика 7. Геоморфолошка карта слива реке Лепенице 

(извор: Љ. Менковић, карта у рукопису) 

3.4.2.1.4. Речни пад и уздужни профил 
Укупни пад реке Лепенице износи 281 m, а просечни пад је 5,07‰. У горњем току, 

од извора Студенац до ушћа Ждраљице просечан пад износи 13,87‰, што указује на 
планински карактер реке у овом делу. Просечни падови средњег (2,01‰) и доњег дела тока 
(1,58 %о) указују на равничарски карактер реке. Уздужни профил реке Лепенице у целини 
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има конкаван облик.Само у изворишном делу уочава се да река није успела да усагласи 
свој профил. 

Са графика се може видети да у првих 10 километара река има нагли пад што 
доводи до закључка да се у њеном горњом току налазе брзаци и водопади. 

 
График 13. Уздужни профил реке Лепенице 

3.4.2.1.5. Речни систем 
Током времена Лепеница јс имала различиту дужину тока и мењала је неколико 

пута ушћа.До промене правца тока дужииа Лепенице јс износила 60 km После поплаве 
1897. године  дошло је скраћивања тока 15 km, а затим је продужен за 4 km од Рогота до 
Миљковог манастира, тако да је укупна дужина износила 49 km.  

Што се тиче речног система Лепенице он је добро развијен, јер на свом 55,4 km 
дугом току прима 37 притока (21 леву притоку и 16 десних притока). Укупна дужина 
Лепенице са притокама I, II и III реда износи 653,8km. 

Највеће притоке, реке Лепенице, се: Драчка река, Угљешница, Грошница, 
Ждраљица и Јабучка река. 

3.4.2.1.6. Водостај и водостање 
Најзначајнији елементи приликом анализе водног режима су водостај и протицај.У 

периоду 1975-2006. г. средњи месечни водостај Лепенице је износио 34 cm, највиши је био 
у марту (50 cm), а најнижи у октобру (22 cm). 

Поређењем средњих месечних падавина и средњих месечних водостаја запажа се да 
су у септембру и октобру најмање падавина и најнижи водостај.Међутим, максимум 
падавина је у мају, а водостаја у марту, када се отапа снег у изворишном делу слива 
Лепенице. 

Од годишњих доба највиши водостај је у пролеће и почетком лета, због делимичног 
отапања снега у марту и максималних количина падавина у јуну, али и крајем зиме, због 
отапања снега у фебруару и смањеног испаравања.Најнижи водостај је у јесен, када се 
излучи најмање падавина.У току лета настају краткотрајни високи водостаји због 
падавина, које се најчешће јављају као пљускови у поподневним часовима. 
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График 9. Однос водостаја и падавина  

Лепеница просечно даје Великој Морави oko 3m3/s, а при ниском водостају, за 
време великих летњих суша, Лепеницом теку 30 литара воде у секунди. Највећи забележен 
протицај је 920 000 литара у секунди. 

3.4.2.1.7. Поплаве 
Услови за настанак поплава у сливу Лепенице су веома повољни: терен од 

претежно вододрживих стена, знатан нагиб корита, обилне падавиие, нагло отапање снега, 
обешумљени и проређени шумски терени, нерегулисана речна корита (уска, плитка и често 
засута наносом, оштрих кривина), бујични карактер река. Један од бујичним поплавама 
најугроженијих градова у Србији је Крагујевац. Кроз њега протиче Лепеница којој узводно 
од града, на сектору дугом 12 km, притиче 15 бујичних токова. Због великих просечних 
падова речних корита (Грошница 34,1‰, Бреснички поток 15,6 ‰, Ждраљица 26,2 ‰, 
Сушички поток 18,8 ‰) и углавном нерегулисаних токова, њихове воде се брзо и 
концентрично стичу у Крагујевачкој котлини. 

Једна од првих већих поплава забележена је 1820.године, када је Лепеница 
поплавила Баточину, а једна од највећих, не само у Крагујевцу, већ на ширем подручју уже 
Србије, догодила се 1864. године. Позната је под називом „Тројички поводањ" и настала је 
због непрекидних седмодневних падавина.Лепеница је поплавила Крагујевац и околину и 
вода је дошла до Крста. У пролеће 1897.године. излиле су се све реке у сливу. За време те 
поплаве Лепеница је код Рогота усекла ново корито и скренула ток у правцу истока, чиме 
је скратила свој ток и изгубила иајдужу притоку Рачу са површииом слива од 287 km. Рача 
је од Марковца наследила старо корито Лепенице и постала притока Велике Мораве. 

3.4.2.2. Петровачка река 

Петровачка река је највећа притока Лепенице, дужине тока 31 км, а површине слива 
150km2.Извире у Рамаћи испод Божурове главице (690m), тече према истоку до ушћа у 
Лепеницу код Јовановца. Ова река иmа неколико назива.У горњем току тече као 
Кутловачка река, у средњеm току до ушћа Лиmовца носи назив Угљешница, а у доњем 
току као Петровачка река.Кроз подручје општине Крагујевац тече од Грбица до ушћа у 
Лепеницу. Највећа притока Петровачке реке је река Лимовац. 
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3.4.2.3. Драчка река 

Драчка река је лева притока Лепенице. Извире испод брда Амбари у Рогојевцу. До 
ушћа у Лепеницу, у близини железничке станице Грошница тече дужином тока од 12,5 km 
у правцу северозапад-југоисток. Површина слива Драчке реке је 36 km2. 

3.4.2.4. Грошничка река 

Грошничка река је десна притока Лепенице. Целим током, у дужини од 17км, тече 
кроз подручје општине Крагујевац и Крагујевачку котлину.Извире испод Црног врха, 
познатог узвишења Гледићких планина.Тече 
од југа у правцу севера до ушћа у Лепеницу. 

Од мањег значаја за хидрографски 
систем Лепенице су потоци, који махом теку 
од запада и истока према Лепеници: 
Дивостински поток (6 km), Сушички поток 
(10 km), Цветојевачки поток (9 km), Реснички 
поток (8 km), Бреснички поток (7 km), 
Кормански поток (8 km). 

Од осталих река које једним делом 
теку кроз подручје општине Крагујевац 
значајне су: Дуленска река, Белица и 
Осаница. 

Слика 8. Грошничка река 
Извор www.fungi-kg.org.rs 

3.4.2.5. Дуленска река 

Дуленска река извире у Дулену изпод узвишења Гледићких планина Гомиле 
(793m). Тече крајњим јужним делом општине Крагујевац, најпре у правцу севера, а затим у 
правцу истока, дужином од 17km. Дужина целог тока Дуленске реке до саставка са 
Жупањевачком реком код Драгошевца, одакле теку под именом Лугомир, износи 37,5km, 
док је дужина Лугомира од изворишта Дуленске реке до ушћа у Велику Мораву 57km. На 
подручју општине Крагујевац Дуленска река, у засеоку Дубрава прима с леве стране 
Пчеличку реку дужине тока 7km. 

3.4.2.6. Белица 

Белица кроз подручје општине Крагујевац тече само горњим током са два 
изворишна крака: Габерицом – тече од Горње Сабанте и Велике Сугубине до Старог Села 
дужином тока од 6km и Бешњајом – тече кроз планинско земљиште Црног врха. Ове 
речице састају се код Старог Села и Мишевица, одакле теку као Белица до ушћа у Велику 
Мораву код Старог Ланишта. Дужина тока Белице је 34,5km. 

3.4.2.7. Осаница 

Осаница извире у Доњој Сабанти испод врха Бучја, огранка Црног врха.До ушћа у 
Велику Мораву код Багрдана тече дужином тока од 28km. На подручју општине 
Крагујевац тече од Доње Сабанте до Доњих Комарица. 
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3.4.3. Језера 

Сва језера која се налазе на територији општине Крагујевац су вештачког порекла, 
дакле нема природних језера, и она су настала за потребе становништва које ту живи за 
наводњавање, пиће итд. 

Између два светска рата јавио се проблем око водоснабдевања Крагујевца, јер је 
град почео да се развија у највећи индустријски центар и највеће насеље у Шумадији. Због 
малог богатства јаким изворима воде и постојање издансе воде на великим дубинама са 
променљивим капацитетом па се покренула иницијатива да се граде акумулације. 

3.4.3.1. Гружанско језеро 
Гружанско језеро се налази у Шумадији код Кнића, саграђено је на реци Гружи. 

Изградња бране је трајала две године (1979-1981), преграђена је једна од најдужих и водом 
најбогатијих река Шумадије – Гружа. Бетонска брана је лучног облика, налази се код места 
Пасијевићи у општини Кнић. Акумулација језера је окончано 1983. године. Примарна 
намена ове скумулације је било снабдевање водом Крагујевца, Краљева и околних насеља 
па се водом иове акумулације снабдева више од 300 000 грађана.За потребе нормалног 
овијања саобраћаја изграчен је мост на магистралном правцу М-23 који пповезује 
Крагујевац и Чачак. 

Запремина језера је 64,5 милиона m³, обим је око 42km ширина је од 300 до 2 800 
метара, дужине је око 10 километара, површине око 900 хектара.Потапањем је формирано 
више ртова и увала чиме је створена добро разуђена обала.Обала је релативно ниска, 
приступачна је и обрасла ливадама, шумарцима и ниским листопадним жбуњем.На 
книћкој страни издвајају се местимично каменити одсеци и нешто више обале које су мање 
приступачне.У северном делу језеро је ширине од 1000-2000 метара, док се у јужном делу 
(према брани) језеро сужава на ширину од 100-500 метара.При максималном водостају 
обалска линија је дугачка 42 километара, док се током режима ниског водостаја (углавном 
у летњим месецима) она скрати за маскимално три километра. Просечна дубина језера при 
маскималном водостају је 6,5 метара, док маскимална дубина износи 35 метара. Највећи 
део акумулиране воде (преко 80%) је у границама дубине до 10 м, што указује на 
релативну „плиткост" акумулације. 

Језеро нема велики број притока, једина притока са сталним током је река Гружа. 
Поред реке Груже, мање притоке су: Борачка река, потоци Ћуревац и Пањевац који током 
жарких летњих месеци пресушују. Управо због таквог водног биланса, као и велике 
потрошње у комбинацији са приливом отпадних вода из 22 околна насеља, процес 
еутрофикације је убрзан.Лед ретко прекрива језеро у потпуности, осим токо мизузетно 
јаких зима када може потрајати и до месец дана. 

Што се тиче риба у језеру шиве: шаран, сом, штука, беовица, бабушка, језерска 
пастрмка, бандар итд. Због близине Кнића и Крагујевца на Гружанском језеру се 
одржавају честа такмичења риболоваца. 
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Слика 9. Гружанско језеро 
Извор www.sr.wikipedia.org 

Језеро има значајну улогу приликом сеобе страних и завичајних популација птица а 
истовремено је и зимовалиште за неке врсте патака и гусака пошто се налази на 
претпостављеном моравско-вардарском муграторном путу.Примећено је 78 врста птица, 
од којих је за 25 доказано да се гнезде на територији језера. 
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Слика 10. Гружанско језеро из ваздуха 
Извор www.amur-kutina.forumcroatian.com 

3.4.3.2. Грошничко језеро 

Грошничко је настало 1937.године када је изграђена брана која је у рад бране 
званично почео 1938. године када су постављени цевоводи и у погон стављена филтерска 
постројења. Због, како се касније испоставило, малог капацитета бране њена висина је 
повећана 1962.године, чиме се сматрало да је проблем око водоснабдевања решен за 
наредних 10-15 година. Међутим због малог притицаја воде у језеро, а због повећања 
потрошње воде услед повећања броја становника, као и проширења индустријских 
капацитета, поново се јавио проблем снабдевања Крагијевца водом. 

3.4.3.3. Дуленско језеро 

Подручје у изворишту Дуленске реке прима највише падавина у општини 
Крагујевац, а земљиште се састоји од вододрживих стена па је ту уочена прилика да се 
сазида брана и направи акумулација која би решила проблем око водоснабдевања.То је и 
учињено 1964. године када је привремено насута брана висине 7 метара,, а ниво језера је 
био 435 метара изнад нивоа мора, односно окок 120 метара виши од нивоа Грошничког 
језера (315m). Нажалост, због неодржавања Дуленског језера природном ерозијом дошло је 
до његовог заравњивања. 

3.4.3.4. Језеро у спомен парку у Шумарицама 

Језеро у Шумарицама има, пре свега декоративни значај, јер служи за улепшавање 
Спомен парка.Дужине је око 1.500м, а широко око 175м.Његова акумулација износи око 



30 
 

800.000м3 воде.Површина воденог огледала износи 22 хектара.Ово језеро представља 
атракцију за Крагујевчане и због велике посећености током летњег периода добило је 
назив “крагујевачко море”.Током летњег периода на хиљаде Крагујевчана проводе 
слободно време на обалама овог језера. 

3.4.3.5. Језеро Бубањ 

Језеро Бубањ је вештачка творевина, јер се вода акумулира у удубљењу бивше 
“Циглане”.Површина воденог огледала је преко 3 хектара.Напаја се водом са јаког извора 
Бубањ као и падавинама.Омиљено је место Крагујевчана који слободно време проводе 
шетајући поред обала овог језера.И ако релативно мало, језеро је природно станиште за 
разне врсте птица од којих су најинтересантније дивље патке.Језеро је богато рибом због 
чега је и омиљено место Крагујевачких риболоваца. 

3.5. Биогеографске целине 
Ламартин, познати француски песник описујући своје путовање од Крагујевца до 

Београда констатује од  Ниша се улази у лепе планине и океан српскпх шума. Те дивље 
шуме пружају се свуда у недоглед". 

Територија на којој се налази град Крагујевац и његова околина је био некад под 
бујном вегетацијом шума по чему је читав простор и добио име Шумадија. У доба 
независне Српске државе, пре XV века, овај простор је био под не тако густим биљним 
покривачем. Након пропасти српске државе 1459, године народ се масовно исељева 
остављајући за собом своје поседе који су поново обрасли густом шумом у којој су своје 
станиште пронашле различите животиње и крупне звери од којих су највећи били медведи 
и курјаци. 

Уништавање шума почело је интензивније после устанака у XIX веку, када је 
отпочело и масовније насељавање на ове просторе, а тиме и борба за обрадиве површине, 
због чега су страдале шуме. 

Биљни свет састоји се од самоникле и културне вегетације.Самоникли биљни свет 
чине травна и шумска вегетација, док се од културног биља гаје житарице, индустријско 
биље, поврће и разне врсте воћака. 

Територија Крагујевца је слабо шумовита, јер се под шумским покривачем налази 
око 1.334 хектара. 

Карактеристична станишта шумских заједница јесу различите заједнице 
листопадног дрвећа. 

Заједница врбово-тополових шума, заступљене су искључиво као деградирани 
остаци.Тополе су ретке, готово појединачна стабла, док су врбе заступљене у виду младих 
стабала.До деградативног стадијума ових врста је дошло због антропогеног утицаја. 

У долинама река раније су биле нарочито развијене шуме храста лужњака и 
пољског јасена.Те шуме су практично представљале најстарије остатке медитеранских 
шумских заједница.Њих је посебно карактерисало богатство флоре у приземном слоју, што 
је давало представу о њима као остатку некадашших старих "прашума".Сада су готово у 
потпуности девастиране па су се задржала само појединачна стабла. 

Шуме храста заступљене су у облику испрекиданих прстенова у подножју брдско-
планинске зоне и побрђима благих нагиба.Оне поред економског значаја имају изразиту 
еколошку вредност. 
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Шуме белограбића, заступљене су претежно на јужним експозицијама, великим 
нагибима и на плитким и скелетним типовима земљишта.У њиховим комплексима све 
чешће се појављују мале обешумљене површине које се трансформишу у фрагменте 
степске вегетације. 

Антропогене шуме генераано поематрано заузимају мале површине, али добијају 
све већи значај, како еа екалошког тако и са економског аспекта. Ови засади настају 
углавном на девастираним стаништима другихшума и ређе у  напуштеним агросистемнма. 
У њима су најзаступљенији  багрем и четинарске шуме. 

У Крагујевачкој котлини  шуме су најзаступљеније у сливовима Грошничке реке, 
Угљешнице, Осанице, Драчке реке и Ждраљице. У долини реке Лепенице, уз њено корито, 
углавном је заступљена шума врбе. 

Највећи градски парк јесу "Шумарице" које су уједно и спомен парк са поврпшном 
од 350 хектара.Биљни свет Шумарица се сасгоји од травне вегетације и мешовитих шума 
храста, граба, јасена, цера и букве, а на осојним странама има и четинарске вегетације. 

Од градских паркова треба још поменути "Велики парк" површине 16 хектара, као и 
паркове "Илина вода" и  "Кошутњак". 

 
Слика 11. Велики парк у јесен 

Извор www.e-novine.com 
Линеарно зеленнло представљено је зеленим површннама дуж саобраћајница и 

водотокова у виду дрвореда, зеленог шибља и травњака. 
Заступљена је и травна вегетација, али она по свом пореклу представља секундарну 

вегетацијску појаву која је заступљена у околини  града. Ливаде су настале крчењем шума 
и данас су све мање заступљене, што се посебно односи на долинске ливаде које су 
претворене у агросисгеме. 

На пордручју Крагујевца и његове околине могу се срести бројне врсте сисара: зец, 
лисица, ласица, јазавац, веверица, срна и други. Од птица заступљене су следеће врсте: 
јаребица. препелица, дивљи голубови, грлице, вране, свраке, сове, ласте, славуји и друге. 
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Фазан представља врсту која је унета у екосистем и која се несметано прилагодила 
његовим условима. 

Од риба у поједнним горњим незагађеним токовима, акумулацијама и језерима 
заступљени су сом, шаран, смуђ, деверика, караш. 

IV Антропогени мотиви 

4.1. Манифестације 
Од културних манифестација које имају посебан значај а одржавају се у Крагујевцу 

најпознатији су: 
• Фестивал најбољих позоришних представа Србије по текстовима домаћих аутора, 
Јоакимфест, 
• Међународни позоришни фестивал малих сцена, ЈоакимИнтерФест, 
• Међународни Џез фестивал ОФФ, 
• Међународни музички фестивал ОКТОХ, 
• Међународни фестивал антиратне карикатуре Крагујевац, 
• Међународни фестивал камерних хорова, 
• Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, 
• Позоришни сусрети ученика гимназија Србије (од 1996. године), 
• Градска слава Ђурђевдан, 
• Ђурђевдански карневал, 
• Сајам књига и 
• Шумадијски сајам пољопривреде. 

4.2. Галерије 
Галерије: 
• Уметничка галерија Народног музеја, 
• Модерна галерија Народног музеја, 
• Галерија акварела, 
• Галерија СКЦ, 
• Галерија Народне Библиотеке „Вук Караџић“, 
• Галерија Јоаким, Књажевско-српски театар, 
• Галерија Дома омладине. 

4.3. Манастири 
Манастири: 
• Манастир Драча – Свети Никола 
• Дивостин – Благовести Пресвете Богородице 
• Манастир Вољавача – Рудничка Св. архангели Михаило и Гаврило 
• Манастир Благовештење – Благовести Пресвете Богородице 
• Манастир Никоље – Рудничко – Свети Никола 
• Манастир Петковица – Рудничка – Свети Мати Параскева 
• Манастир Денковац – Успеније Пресвете Богородице 
• Манастир Каленић – Ваведење Пресвете Богородице 
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• Манастир Брезовац – Авети архангел Михаило 
• Манастир Грачаница – Свети Никола 
• Манастир Липар 
• Манастир Бошњане – Свети Лука 
• Манастир Доброводица 
• Манастир Јошаница – Свети Никола 
• Манастир Манастирак 
• Манастир Прекопеча – Правдени Јов. 

4.4. Знаменитости 
4.4.1. Народни музеј Крагујевац 

Народни музеј Крагујевац је установа културе, припада категорији комплексних 
музеја завичајног карактера чија је делатност прикупљање, проучавање, стручна и научна 
обрада, заштита и презентација културних добара коју обавља на територији општина 
Крагујевац,Баточина, Лапово, Рача и Кнић. 

 
Слика 12. Народни музеј у Крагујевцу 

Извор www.srbija.siperodmor.rs 
 

Народни музеј у Крагујевцу се налази на простору који је представљао важно 
државно средиште модерне Србије. Златно доба Крагујевца везано је за време од 1818.До 
1841. године када је на простору који данас окружује Народни музеј настао читав низ 
објеката, у којима је била смештена кнежева породица и државна администрација 
Кнежевине Србије. До данас, зубу времена одолевају Амиџин конак и Стара црква, док су 
људски немар и ратни вихор уништили знаменита здања Кнежевог и Шареног конака. 
Делатност Музеја обавља се у објектима: Амиџин конак, Кнез Михаилов конак, Галерија, 
Кућа Светозара Марковића (Проте Милоја Бајрактаровића), Кућа Љубице Филиповић, 
Стара скупштина, Спомен кућа у Дуленима, Петрова воденица у Грошници и Модерна 
галерија. 

 

 

http://www.srbija.siperodmor.rs/
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4.4.2. Књажевско-српски театар 

Театар у Крагујевцу који је носио име Јоакима Вујића директора првог српског 
театра основаног у Крагујевцу 1835.године, израстао је по свом репертоарском изразу и 
сценском третману у модерно савремено позориште. 

На сцени овог позоришта однегована је читава плејада врсних уметника који су 
оставили дубоког трага у историји позоришне уметности земље: Љуба Тадић, Мија 
Алексић,Бранислав Цига Јеринић, Милева Жикић, Будимир Буда Јеремић, Миодраг 
Марић, Рајко Стојадиновић, Љубомир Ковачевић, Јован Мишковић Мишко, Сава 
Барачков, Горица Поповић, Љубомир Убавкић Пендула, Мирко Бабић... 

 
Слика 13. Књажевско-српски театар 

Извор www.panoramio.com 
Хатишерифом од 1830.и 1833. године Србија добија аутономију и право да подиже 

културно-просветне и здравствене установе. Захваљујући чињеници да је Крагујевац у то 
време престоница обновљене Србије у коме је Кнез Милош Обреновић подигао свој двор 
са управним и административним апаратом, у њему се утемељују: Књажеско-србска 
Типографија, Новине Сербске под уредништвом Димитрија Давидовића, Гимназија (1833. 
године), Књажеско-србски театар (1835. године), Књажеско-србска банда коју оснива 
Јожеф Шлезингер, Лицеум Књажества Сербског (1838. године), музеј, библиотека, 
галерија слика, Суд крагујевачки (1820. године), болница, прва апотека (1822. године). 

У Крагујевцу се прве позоришне представе помињу још 1825.године. Припремао их 
је и изводио учитељ Ђорђе Евгенијевић са ђацима.Приликом свог доласка у Крагујевац у 
њима је учествовао и Јоаким Вујић. Он је дошао на позив Кнеза Милоша у јесен 
1834.године и постављен је за директора Театра са задатком да организује рад позоришта. 

Књажеско-србски театар смештен је у адаптираним просторијама типографије и 
имао је бину, ложе и партер.Репертоар Театра чинила су углавном дела Јоакима Вујића, а 
глумачки ансамбл, поред Вујића који је био главни глумац и редитељ, сачињавали су 
млади чиновници и ђаци гимназије. 
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Прве представе одржане су у време заседања Сретењске скупштине од 2.До 
4.фебруара 1835. године, када су приказани Вујићеви комади уз музику коју је компоновао 
Јожеф Шлезингер. За три дана изведене су четири представе: Фернандо и Јарика, Ла 
Перуз, Бедни стихотворац и Бегунац. Позоришну публику сачињавали су Кнез са 
породицом, чиновници и позвани гости, као и посланици у време скупштинских заседања. 

На Сретење Господње, петнаестог фебруара 1835.године (2. фебруара, по старом 
календару), у адаптираним просторијама крагујевачке Тиографије, приказао је Јоаким 
Вујић свој позоришни комад Фернандо и Јарика, према делу Карла Екартсхаузена. 

4.4.3. Музеј „Стара ливница“ 

Музеј „Стара ливница“ се налази у фабричком кругу Заставе у Крагујевцу па су 
посете могуће само уторком и четвртком. Потребно је да доћи у то време на улаз „Код 
сата“ (ул. Шпанских бораца) и кустос ће вас повести у обилазак.Музеј је смештен у 
аутентичној згради ливнице из осамдесетих година XIX века, једном од ретких сачуваних 
примера индустријске архитектуре тога времена. Поставка овог музеја приказује почетке и 
развој индустријске производње у Србији. У близини се налазе још два споменика: 
споменик Тополивцу (на тргу испред управне зграде Заставе) и плоча која означава место 
где се налазило Лицеј – прва високошколска институција у Србији. 

 
Слика 14. Музеј „Стара ливница“ 

Извор www.nocmuzeja.rs 

4.4.4. Спомен парк “Крагујевачки октобар” 

21. октобра 1941. године Крагујевац је задесила огромна трагедија. Преко 3000 
његових становника, међу којима око 300 ученика и петнаесторо деце од 8-12 година је 
стрељано у Шумарицама. Повод за стрељање били су немачки губици у борби са 
четничким и партизанским јединицама 16.октобра. У тој борби Немци су имали 10 мртвих 
и 26 рањених војника, а приликом стрељања доследно је примењена драконска одредба у 
којој се прописује стрељање 100 Срба за једног убијеног и 50 за једног рањеног немачког 
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војника. Акција је изведена 19.октобра у околним селима Маршићу, Илићеву и Грошници, 
а 20.и 21. октобра у Крагујевцу. 

 
Слика 15. Споменик V3 

Изворwww.sr.wikipedia.org 
 

Оснивањем установе Спомен парк ”Крагујевачки октобар” 1953. године, простор на 
коме је извршено стрељање претворен је у меморијални парк који захвата површину од 
352 хектара. Меморијални парк се обилази кружним током, дугим око 7km, који посетиоце 
води у долине Ердоглијског и Сушичког потока, где су извршена стрељања и где се налази 
30 масовних гробница. 



37 
 

 
Слика 16. Музеј 21. Октобар 
Извор www.sr.wikipedia.org 

До сада је над 10 хумки урађено 10 споменика односно скулпторално-
архитектонских целина. Неки од њих су Споменик бола и пркоса, Споменик чистачима 
обуће (Камени цвет), Споменик сто за једног, Споменик отпора и слободе… Централни 
споменик је Споменик стрељаним ђацима и професорима који је постао симбол не само 
Спомен парка већ и града Крагујевца. Од 1971.године, сваке године, покрај Споменика 
стрељаним ђацима и професорима одржава се централна комеморативна свечаност Велики 
школски час. За овај музичко-сценски догађај бирају се оригинална дела са 
пацифистичким порукама, реномираних домаћих и страних књижевника и композитора, а 
извођачи су напознатији глумци, солисти опере и хорови.Традиционалне музичке 
свечаности под називом Октобру хододарје – ОКТОХ одржавају се од 1975.године. Млади 
уметници из земље и иностранства изводе дела угледних композитора. Више од 30 година 
литерарно-ликовни конкурс ”Доста су свету једне Шумарице” расписује се за ђаке 
основних и средњих школа.У периоду од 2002. до 2007. године у Шумарицама је 
приређивана међународна ликовна колонија ”Мостови Балкана”, од 2008. године прерасла 
је у Међународно бијенале дигиталне графике. 

4.4.5. Споменик палим Шумадинцима 

Споменик палим Шумадинцима се налази у Малом парку код градске пијаце 
уКрагујевцу. Овај монументални споменик је рад познатог вајара Антуна Аугустинчића 
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који је посвећен палима у ратовима за ослобођење од 1804.до 1918. године и представља 
симбол херојске борбе за слободу српског народа. 

 
Слика 17. Споменик палим Шумадинцима 

Извор www.sr.wikipedia.org 
 

Споменик је подигнут 1932.године. Рађен је на основи у облику крста;на странама 
каменог постоља налазе се четири рељефа, а на постољу су четири групе фигура од бронзе, 
које представљају четири поколења и четири историјске епохе, кроз ратне догађаје који су 
их обележили: Први и Други српски устанак, Балканске ратове и Први светски рат. На 
стубу од гранита је у бронзи ливена статуа девојке, која у руци подигнутој изнад главе, 
држи круну. 

Од осталих знаменитости у Крагујевцу треба споменути: Споменик ”Узнесење”, 
Споменик ”Рањеник”, Споменик војводи Радомиру Путнику, Споменик Вуку Караџићу, 
Нова црква (Крагујевац), Ватрогасни дом у Крагујевцу (Проглашен спомеником културе, 
одлуком Владе Републике Србије 27. јула 2001.), Стадион Чика Дача, Акваријум 
Крагујевац, Конак Кнеза Михаила, Стара црква (Крагујевац), Стара скупштина идр. 

http://www.sr.wikipedia.org/
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V Врсте туризма 

5.1. Транзитни туризам 
Географски положај Крагујевца омогућава постојање транзитног туризма током 

читаве године. Велики број саобраћајница које пролазе кроз или у непосредној близи 
града, условљавају векики промет путника од којих се један број одлучује на дужи или 
краћи боравак у град. Град обилује, како антропогеним тако и природним мотивима који 
би могли да се унапреде различитим садржајима и тако још више обогатила понуда. 

У циљу побољшања транзитног туризма потребно је осавременити саобраћајну 
сигнализацију, како би се туристи који су у транзиту лакше снашли и дошли до жељеног 
локалитета, као и да би се оникоји немају намеру да их посете да то учине. 

5.2. Пословно-манифестациони туризам 
Град Крагујевац је најразвијенији у привредном смислу био 80-их година 20. века, 

па је и логично да је овај вид туризма у то време доживљавао процват. У то време град су 
посећивали пословни људи из наше земље али и из иностранства. После тих златних 
година долази до стагнације пословног туризма, који своју најнижу тачку доживљава 
крајем 20. века, после чега долази до константног успона овог вида туризма. Дошло је до 
обнављања старих пословних сарадњи и стварања нових које погодују пословном туризму, 
граду који лежи на обалама Лепенице. Потребно је само саградити објекте који ће 
омогућити још бољи развој пословног туризма. 

Својим значајем се истичу и манифестације током маја и октобра месеца. У мају се 
прославља Дан града 6. Мај, а током октобра се одржавају Октобарске свечаности. Највећи 
број број извођача и туриста је када се обележава Дан града. Тада има преко 1000 извођача 
и на десетине хиљада посетилаца. 

5.3. Спортско-рекреативни туризам 
На основу природних чинилаца можемо закључити да град Крагујевац има добе 

услове за развој спортско-рекреатиног туризма. Посебно се истичу „Шумарице“ са 
језером, затим Велики парк са својим спортским теренима и базеном, језеро Бубањ као и 
спортска хала „Језрео“ са својим спортско-рекреативним комплексом. За још бољи развој 
спортско-рекреативног туризма потребно је реновирати и реафирмисати већ постојеће 
локације и пронаћи нове и изградити. 

5.4. Ловни и риболовни туризам 
Забележено је да је још у XV веку било ″добрих ловова″ у околини Крагујевца. 

Овде је ловио и деспот Стефан Лазаревић. У лову је коришћена и птица крагуј, по којој је 
град највероватније добио име. 

Интензивнији развој лова наставља се отварањем Тополивнице у Крагујевцу. 
Управо од Крагујевачких ловаца је потекла иницијатива да се формирају ловачка 
удружења.Краљ Милан Обреновић је био први почасни члан.После његове смрти ловци 
Крагујевца граде спомен чесму са бронзаним рељефом краља Милана и текстом „Краљу 
Милану – Крагујевачко савезно ловачко удружење“.Спомен се налази у Дивостину код 
истоименог манастира у непосредној близини града. 
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Ловишта Крагујевца заузимају централни део Србије. Природа је раскошне лепоте 
са бројним шумама, ливадама, пашњацима, њивама, виноградима, воћњацима, рекама 
(Лепеница, Јасеница, Сребрница, Драчка река, Петровачка река идр.), изворима и 
потоцима. На овим просторима уточиште је нашла многобројна дивљач од којих је 
најзаступљенија: срнећа дивљач, дивља свиња, јелен лопатар, муфлон, фазан, зец, 
препелица, јаребица, грлица, од предатора: лисица, шакал, вук и куна. 

Постоје бројни ловно-смештајни објекти који су спремни да дочекају туристе-ловце 
за добар одстрел, али и за дружења на традиционалним ловачким манифестацијама и 
саборима. 

На ловиштима Крагујевца газдују два удружења: Ловачко удружење „Шумадија“ 
(са сопственом фазанеријом) Крагујевца и Ловачко удружење „Сребрница“ из Страгара, 
као и Ј.П. “Србијашуме“ Београд, Шумско газдинство „Крагујевац“ из Крагујевца. 

Разноликост понуде спортског риболова Шумадије везана је за постојеће водне 
ресурсе.Риболов је могућ на језерима (у самом Крагујевцу и ван њега), али и на 
планинским рекама.Прелепа природа, мир и богат рибљи фонд пружају одличне 
могућности за добар улов. Риболовцима су на располагању следеће воде: језера Гружа, 
Бубањ, Шумарице, као и језеро у Страгарима и планинске реке Јасеница, Сребрница и 
Каменичка река. Најзаступљеније рибе су: шаран, сом, штука, бабушка, бодорка, 
тостолобик, амур, смуђ, америчко сомче, деверика, клен, лињак, поточна мрена, беовица и 
поточна пастрмка. 
Табела 14. Рибљи фонд у водама око Крагујевца17 
Локација Рибљи фонд 
Гружанско језеро сом, шаран, штука, бабушка, бандар, 

тостолобик, бодорка, смуђ, беовица, 
деверика, клен 

Језеро Бубањ штука, бодорика, шаран, караш, сом, амур, 
америчкосомче 

Језеро Шумарице сом, бас, шаран, бабушка, деверика, 
тостолобик, клен, лињак, бодорка, америчко 
сомче 

Јасеница клен, поточна мрена, беовица 
Сребрница клен, поточна мрена, беовица, поточна 

пастрмка 
 
 

5.5. Сеоски туризам 
Недалеко од градске зоне налази се мноштво руралних насеља шумадијског типа и 

скоро сва имају услове за развој сеоског туризма. Својом лепотом посебно се истичу села 
Гружанског краја, Рудничког, Рачанског, Страгарског као и села других крајева. Оно што 
је заједничко за сва села је то што имају очувану природу, изворима питке и здраве воде, 
благом климом, чистим ваздухом, незагађеним речицама и потоцима као и богатом 
флором и фауном. Боравак у овим селима омогућава шетњу, рекреацију, боравак у 
незагађеним пределима, у природном окружењу, овај вид туризма чинисушту супротност 
                                                           
17Подаци добијени од Туристичке организације града Крагујевца 
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од онога што пружа савремени живот. Оно што је потребно је, радити на очувању природе 
и традиције, као и на едукацији становништва како бисе пружила што боља услуга и 
привуко што већи број туриста. 

VI Смештајни капацитети и број туриста 

6.1. Смештаји капацитети 
Крагујевац се не може окарактерисати као туристичко место у ужем смислу па се од 

њега и не могу очекивати сви типови смештајних капацитета. Највише има хотела 9 и 2 
преноћишта са ресторанима, они располажу са око 300 соба у којима се налази преко 520 
лежајева. У последњих неколико година долази до пораста приватног предузетништва у 
хотелијерству. 

Табела 15. Угиоститељски објекти у Крагујевцу18 
Назив Број соба Број лежајева Категорија 

Шумарице 104 151 *** 
Крагујевац 112 168 *** 
Зеленгора 25 53 *** 
Стари град 25 50 *** 

Женева 6 16 СТУР 
Президент 11 24 Апартмани 

Ројал 7 12 ** 
Радовић 6 12 Преноћиште 
Меркур 4 12 Преноћиште 

Лама 6 14 *** 
Анђелика 14 17 *** 

Хотели Шумарице, Зеленгора и Крагујевац су реновирани углавном сви после 2000-
те године, и од тада почиње сталан раст броја туриста који користе услуге не само ових 
хотела већ и других који су одувек били у приватном власништву. Најстарији приватни 
хотел у Крагујевцу је Стари град, који је са радом почео 1993. године.Као што се може 
видети из табеле 20 највећи капацит имају хотели Шумарице (104 соба и 151 лежај) и 
Крагујевац (112 соба и 168 лежаја). У јеку туристичке сезоне, сви смештајни капацитети су 
попуњени па туристи који се не снађу на време за преноћиште, спавају у Краљеву а сваког 
дана путују за Крагујевац. На основу овога може се закључити да је мањак смештајних 
капацитета велики проблем. 

6.2. Број туриста 
Број домаћих и страних туриста се повећава из године у годину, од страних туриста 

има највише из бивших југословенских република, као и из суседних земаља.Крагујевац 
                                                           
18Подаци преузети од сајта ГТОК 
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посећују и туристи из многих европских земаља па чак и са других континената, али су 
њихова учешћа у укупном туристичком промету мања у односу на домаће туристе. 

Најмањи број туриста, за период од 1999.до 2008. године је забележен 1999. а 
главни разлог тога је бомбардовање од стране НАТО-а. После тога долазе бољи дани за 
туризам у Крагујевцу, почиње да расте број туриста, како домаћих тако и страних са 
повременим осцилацијама у овом десетогодишњем периоду.Број страних туриста ја мањи 
у односу на домаће али се њихов број у односу 2008.на 1999. годину увећао за скоро 11 
пута, а број ноћења гледано за исти период за готово 19 пута. Из табеле се види да је 
просечан број ноћења страних туриста већи у односу на просечан број ноћења домаћих 
туриста, што значи да се они дуже задржавају (Табела 2.). 

 
Табела 16. Број домаћих и страних туриста19 

Година 
Туристи Ноћења туриста Просечан број ноћења 

туриста 
Свега Домаћи Страни Свега Домаћи Страни Домаћи Страни 

1999 7734 7016 718 11342 10331 1011 1,5 1,4 
2000 12787 11226 1561 19905 16716 3189 1,5 2 
2001 14629 12467 2162 22011 18187 3824 1,5 1,7 
2002 15283 12406 2877 26375 20055 6320 1,6 2,2 
2003 11943 9472 2471 20223 15082 5141 1,6 2,1 
2004 10665 8088 2577 19899 15184 4715 1,9 1,8 
2005 14271 10016 4255 29158 19066 10092 1,9 2,4 
2006 11943 9472 2471 20223 15082 5141 1,6 2,1 
2007 20341 12738 7603 44898 28543 16355 2,2 2,2 
2008 23659 15800 7859 60185 41201 18984 2,6 2,4 

 

                                                           
19Подаци узети са сајта РЗС 
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График 10. Број домаћих и страних туриста 

 
График 11. Број ноћења домаћих и страних туриста 

VII SWOT 
За SWOT анализу, која је спроведена од стране Туристичке организације града 

Крагујевца, у разматрање су узета три основна подручја: 
1. Општа инфраструктура и саобраћај 
2. Туристичка инфраструктура и ресурси 
3. Људски ресурси и тржиште рада. 
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Табела 17. SWOT анализа града Крагујевца20 
Предности Слабости 

• Добар саобраћајно-географски 
положај (близина коридора 10 и 
раскрсница магистралних путева) 

• Реконструисан већи део путних 
праваца 

• Развијена телекомуникациона мрежа 
• Изузетно културно-историјско 

наслеђе града и околине 
• Велики број угоститељских објеката 

и богата гастрономска понуда 
• Нетакнута природа и богатство 

сеоског подручја 
• Стручни кадрови 

• Застарели аутобуски парк 
• Недостатак туристичке 

сигнализације 
• Недовољан број паркинг места 
• Недовољна заштита и одржавање 

ресурса 
• Недостатак смештајних капацитета 

са вишим квалитетом услуге 

Шансе Опасности 
• Изградња обилазнице око града 
• Подстицај развоја туризма од стране 

државе 
• Интересовање за нове дестинације 
• Доступност информације преко 

интернета 
• Сарадња са градовима пријатељима у 

домену размене искустава 

• Непостојање стандарда у квалитету 
услуга 

• Наглих раст и дивља изградња у 
градским и приградским подручјима 
оптерећује постојећу инфрастуктуру 

• Боље позиционирање и дужа 
туристичка традиција околних 
општина са сличном туристичком 
понудом 

Посматрајући табелу 17 долазимо до закључка да постоји диста шанси и предности 
које треба искористити, и слабости и претње које треба смањити и којих се треба клонити. 
Предности и шансе се огледају у све бољем туристичком позиционирању Србије. 
Крагујевац мора искористи ту прилику за што боље истицање на туристичкој карти наше 
земље. Његове предности могу бити географски положај, саобраћајни положај, пријатна 
клима, привредни потенцијал као и богато културно-историјско наслеђе. 

Претње и недостаци су релативно велики, везани су за чињеницу да град тек треба 
да изгради имиџ туристичког града и заузме адекватно место, док су остали велики 
градови у Србији (Београд, Нови Сад, Ниш) већ изградили своје позиције на туристичком 
тржишту. Поред тога, у непосредној близини су мањи градови, који имају дужу традицију 
туристичког рада и већ су дефинисали своје позиције (Топола, Аранђеловац, Чачак, Кнић). 
Стога је потребно одабрати потенцијале у које треба улагати, те формирати конкретну 
туристичку понуду града, примамљиву и нешто другачију од понуде наведених места. 
Отежавајуће околности су још и недовољно изграђени туристички капацитети, као и лош 
имиџ града који постоји годинама, а који се постепено мења. 

Координација рада локалне власти и свих сруштвених и привредних субјеката, и 
промоција града у сваком смислу пут је до враћања Крагујевца на место које му 
припада.потребно је ускладити интересе свих субјеката који чине туристичку понуду 
града. Само тако могуће је постићи побољшање квалитетеа нивоа услуга и развијање 
                                                           
20Подаци преузети са сајта ГТОК 
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допунских садржаја, који ће привући што већи број посетилаца. У томе значајно место 
заузима Градска туристичка организација „Крагујевац“, основана 2006. године. Њен 
задатак је управо обједињавање туристичке понуде и стварање нове и лепше слике о граду 
и ономе што он нуди 
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VIII Закључак 
Анализирајући туристичке туристичке потенцијале Крагујевца закључујемо да они 

постоје али да су недовољно или да нису уопште искоришћени у туристичке сврхе. 
Географски, саобраћајни и туристички положај Крагујевца је повољан. То се може 

закључити на основу географског положаја града у односу Републику Србију, али и на 
основу саобраћајне инфраструктуре којом је повезан са другим деловима државе. Као 
регионали, административни, здравствени и универзитетски центар има велику моћ 
привлачења што се директно одразило на његову саобраћајну повезаност са важним 
регионалним и међународним саобраћајним правцима. Посматрано из угла туристичког 
развоја географски и саобраћајни положај представљају најважнији елемент развоја 
туризма. 

Крагујевац је смештен у истоименој котлини и окружен је Црним врхом, Рудником 
и Гледићким планинама, чији се ограци спустају до самог града. На територији града 
централно место заузима река Лепеница са својим притокама. Она се не може туристички 
искористити, осим на месту где пролази кроз комплекс Милошевог венца. Туризму у 
корист такође иде у корист и погодна клима, која омогућава дужу туристичку сезону. На 
територији града биљни свет је представљен дрворедима и парковском хортикултуром, а 
посебан значај има спомен парк "21 Октобар", који је уједно и централни градски парк. Не 
треба заборавити ни остале зелене површине које се налазе у непосредном окружењу 
града. Од језера треба споменути Гружански језеро које је уједно и најпознатије и 
најпосећеније. 

Град има богату културно-историјску прошлост. Историја града представља основ 
антопогених туристичких врдности. Први пут се пониње у тапудефтеру 1476. године под 
називом "Краговинџа". Од тог периода град пролази кроз бурну историју која је оставила 
трага у виду антропогених вредности. Посебно треба споменути "Милошев конак" и "21 
Октобар", познатији као Шумарице, као и манастире и цркве. 

Материјална база туризма представља неопходан предуслов за развој туризма. Због 
тога им се мора посветити неопходну пажњу у процесу њиховог осавремењивања и 
проширивања. У последње време је интензиван процес стандардизације у овом сектору са 
европским нормама и захтевима, што се види у процесима који се одвијају у хотелима 
"Шумарице", "Крагујевац" и "Зеленгора". Приметан је и тренд изградње нових приватних 
снештајних и угоститељских објеката, што обогаћује понуду у овом месту.  

На територији града могуће је развијати транзитни, пословно-манифестациони, 
спортско-рекреативни и ловно-риболовни, а у његовој околини и сеоски туризам. 

У интерсу унапређења туризма у Крагујевцу, потребно је побољшати и обновити 
инфраструктуру, кадрове, организацију туризма и повећати улагања у ову привредну 
грану. Новим начинима презентације садржаја и туристичке пропаганде требало би 
афирмисати туристичке потенцијале. 

Процена је да Крагујевац на основу расположивих потенцијалних туристичких 
вредности има реалну перспективу за развој туристичких активности. Потенцијали сами 
по себи нису довољни, зато је их је потребно адекватно валоризовати и улагањима и 
мерама туристички презентовати, како би Крагујевац заузео својеместо, које му припада, 
на туристичкој карти Србије. 
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