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Резиме 

     Територија општине Баточина се налази у средишњем делу Србије. Тачније, 
смештена је у источном делу субергиона Шумадије и захвата углавном сливно подручје 
доњег тока Лепенице са делом крајње југозападне стране Доњевеликоморавске котлине. 
Врло повољан и специфичан географски положај баточинске општине, одређен пре свега 
повољним саобраћајно – географским положајем тј. близином Коридора 10 и нешто 
удаљенијим Великоморавским правцем (ант. Виа Милитарис) који је од памтивека  
представљао повољан импулс за насељавање и привређивање.  

     Благо заталасана рељефна пластика Шумадије, карактеристична и за Баточину 
представљена је као централним морфолошким обликом долином Лепенице, а у 
непосредној близини је композитна долина Велике Мораве, док се делови сеоских насеља 
у оквиру општине налазе у Крагујевачкој котлини. Клима читавог подручја показује 
одлике умерено-континенталног климатског типа са повољним годишњим температурним 
токовима, израженим прелазним годишњим добима и недовољном годишњом сумом 
падавина. Разноврстан петролошки састав, рељеф, климатске прилике, вегетациони 
покривач су утицали на разноврсну хидрографију проучаваног подручја, представљену 
подземним водама (које су делом каптиране и претворене у изворе), али пре свега, 
хидролошким окосницама општине – Лепеницом и Великом Моравом, које својим 
поплавним водама угрожавају привредну активност. Педолошки покривач представљен 
смоницама, гајњачама, алувијалним наносима пружа могућности за разноврсну 
пољопривредну производњу. Биљни свет који је у прошлости био знатно разноврснији и 
бујнији, данас је у великој мери уништен и девастиран, док је животињски свет сачуван у 
оквиру ловишта “Рогот”.  

     Демографска слика општине показује тенденцију пада у погледу наталитета и 
природног прираштаја, па и депопулације, за шта постоји више узрока, пре свега 
емиграција, привредно стагнирање и сл. Повољност географској положаја баточинске 
општине најбоље је искоришћена приликом подизања насеља, за шта постоје археолошки 
докази (пећина под Јерининим брдом). У доба турске владавине, насеље добија типичан 
оријентални изглед, који се у 20. веку трансформише у патријархални тип града, у коме у 
новије време ничу модерне вишеспратнице. Основа за развој привредних делатности има, 
али је и даље доминантна привредна грана пољопривреда који и активира највећи део 
популације, док индустрија у складу са политичко – друштвеним збивањима у последњој 
деценији 20. века бележи пад или стагнацију, док туризам има перспективу развоја. 

 

Кључне речи: рељефна пластика, коридор 10, природни ресурси, животна средина, 
становништво, изграђени ресурси. 
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Summary 

     The territory of the municipality of  Batocina is situated in the middle part of Serbia. 
More specifically, it is situated in the Estern part of the subregion Sumadija and includes mostly 
the tract watered by a river Lepenica with the part of the edgw of the south-western side of the 
Donjavelikomoravska valley. This auspicious and specific geographic position of the 
municipality of  Batocina is determined by favourable traffic-geografic position, which means 
that it is situated near Corridor 10 and also near Velikomoravski route (Via Militaris) throughout 
history this was a good impuls for colonization and doing business.  

  Slighty wavy plastic description of Sumadija, typical for Batocina as well is presented by 
central morphological shape of Lepenica, and nearby there is a composit valley of Velika 
Morava, while parts of villages within the municipality are situated in the Kragujevac's 
depression. The weather of the whole area shows characteristics of moderate continental climate 
with favourable annual temperatures, with expressive seasons and insufficient amount of 
precipitation. Various petrographic structure, relief, climate conditions, plants affected different 
hydrography of researched area, represented by underground water ( which are partly capted and 
turned into wells), but abovea all, hidrological skeleton of the municipality-Lepenica and Velika 
Morava, which imperial economic activity with their floods. The surface represented bu 
alluvions gives the opportunity for varios agricultural production. The plants, which were more 
varios and richer in the past, today are destroyed and devastated, while animals are preserved 
within hunting district “Rogot”. 

  Demographic picture of the municipaly is showing the tendency of decline of birth-rate 
and population growth, and depopulation too, for which there are many reasons, emigration 
above all, economic stagnation etc. This favourable geographic position of the Municipality of 
Batocina was best used while building settlements for which archeological proofs exist (the cave 
situated under Jerina's hill). During the Turkish reign, settlements get typical oriental look, which 
transforms into patriarchal type of town during the 20 th century, where nowadays you can see 
some modern multistory building. There are elements for economic development, but still the 
dominant economic branch is agriculture which activates most of the population, while industry 
registers decline and stagnation in the 20 th century in accordance with the socio-political events, 
while tourism has got perspective of development. 

 

Keywords: wavy plastic, corridor 10, natural resources, built resources, population, environment; 
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 Увод 

Предмет проучавања овог рада су комплексна и детаљна изучавања простора 
општине Баточине са узимањем у обзир свих релевантних природних и друштвено – 
географских елемената и фактора.  

Иако се ради  о релативно малој општини (136 km²), њен специфичан географски 
положај на средокраћи пута који повезује Крагујевац са Лаповом, тј. Шумадију са 
Великим Поморављем искључује све њене једностраности које се тичу квантитативних 
одлика (просторне и популационе величине). Имајући то у виду, није тешко закључити 
због чега је територија општине у прошлости, а и у савременом добу атрактивна за 
насељавање. Ово уједно представља и главну одлику третираног простора, а која је 
настала као резултат интеракцијског деловања претходно поменутих елемената и фактора. 
Међутим, треба имати у виду да тај потенцијал није искоришћен на одговарајући начин, 
што је пре свега у привредном смислу утицало на недовољну развијеност општине.  

Посебан осврт треба дати на прошлост и савремено стање свих битних географских 
факата обједињених у складну целину, што је и главни моменат при писању рада. У свему 
овоме напред, наведеном највећи ослонац сам имао у статистичким подацима, 
картографским, графичким и фотоприлозима.   

Каква је била општа географска слика Баточине у прошлости, а какво је данас 
чињенично стање, питања су на која желим да дам одговор. Исцрпност одговора зависиће, 
између осталог од прикупљених емпиријских података и доступне литературе.  
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1. Географски положај, границе и величина 

Територија општине Баточине се налази у средишњем делу Србије. Она је 
смештена у источном пределу Шумадије и захвата, углавном, сливно подручје доњег тока 
Лепенице са делом крајње југозападне стране Доњовеликоморавске котлине.  

Математичко – географски положај општине Баточине одређен је следећим 
координатама: 44º03'49" ј.г.ш. (најјужнија тачка у атару села Кијево) и 44º11'45" с.г.ш. 
(најсевернија тачка у атару села Црни Као), и 20º27'15" з.г.д. (најзападнија тачка у селу 
Бадњевац) и 21º11'40" и.г.д. (најисточнија тачка код Велике Мораве, у селу Брзану). 
Варошица Баточина, административно – управно средиште општине, налази се у северном 
делу општинске територије на 44º08'25" с.г.ш. и 21º05'15" и.г.д. Она је лоцирана у долини 
Велике Мораве и то на месту где долина Лепенице излази у долину Мораве. Већи део 
насеља смештен је у алувијалној равни на левој страни Лепенице. Средишњи део је у ужој 
алувијалној равни, на надморској висини од око 111 m, а ивични на додиру равни и 
стране. Највиши крајеви насеља пењу се на теме тераса, на 160 m надморске висине. 
(Милановић Д.,2006 год.). 

    Повољном географском положају општине Баточине допринеле су и осавремењене 
друмске саобраћајнице као и модернизација железниче пруге, што је омогућило 
непосредну директну везу са Балканском магистралом и Лепеничком трансверзалом. 
Прва, долином Велике Мораве, одувек је имала велики саобраћајни значај (од римског Via 
militaris преко Цариградског друма до савременог аутопута) и представљала је 
саобраћајну окосницу земље у повезивању средње Европе и Балканског истока. Моравско 
– вардарском удолином сада кроз територију општине пролази део савременог аутопута 
Београд – Ниш (Е- 75) и међународна железничка пруга Београд – Ниш – Скопље – Атина 
(1884.), у дужини од око 5 km. Обе ове саобраћајнице пролазе северозападним делом 
општинске територије кроз атар села Брзан, правцем С – ЈИ. И комуникациони правац 
долином Лепенице и Груже такође је важна саобраћајница која повезује Поморавље са 
унутрашњошћу Шумадије, односно са Крагујевцом и даље са Краљевом преко Ибарске 
магистрале. Такође, преко Крагујевца друмске саобраћајнице омогућују везу са Горњим 
Милановцем, Чачком и Тополом. Према истоку, Баточина је преко Лапова свилајначким 
асфалтним путем, преко моста на Великој Морави у Марковцу, повезана са Ресавом.  

    Са савременим магистралним путним правцем Баточина – Крагујевац повезана су 
асфалтним путевима локалног карактера сва сеоска насеља са општинским средиштем 
варошицом Баточином. Друмске саобраћајнице различитих праваца, које пролазе преко 
територије баточинске општине дају јој транзитни значај.  
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    Према томе, општина Баточина данас има повољан географски положај јер кроз 
њену територију воде значајни међународни железничко – друмски путни правци. 

 

Карта 1. Саобраћајни положај Баточине. 

Извор: СО.Баточина., 2012. 

Општина Баточина је једна од седам општина Шумадијског округа. Њеној 
територији  припада источни део Шумадијског округа, тј. доњи део сливног подручја 
Лепенице  и западног дела Великоморавске долине. (СО.Баточина., 2012.) 

Општина Баточина се граничи са севера и североистока лаповском, истока 
свилајначком, југоистока јагодинском, југозапада и запада крагујевачком и са запада и 
северозапада рачанском општином.  

Северна и североисточна граница пре општини Лапово повучена је ниским 
побрђем од коте Било (239 m) према Шавцу, а потом пресеца долину Лепенице и између 
потеза Криваја и Топољак у алувијалној равни избија на Велику Мораву. Источну границу 
баточинске општине према свилајначкој општини чини река Велика Морава. Југоисточна 
граница баточинске општине, свилајначке и јагодинске општине иде Грабовиком, 
притоком Велике Мораве. Граница ка југу, југозападу и западу, према крагујевачкој 
општини, води од тромеђе баточинске, јагодинске и крагујевачке општине према западу, 
пресеца долину Лепенице, а потом скреће према северозападу ниским развођем до 
тромеће баточинске, крагујевачке и рачанске општине. Западну и северозападну границу 
општине према Рачи повучена је од запада према североистоку до севера ниским и 
претежно заравњеним развођем између Лепенице и Раче до тромеђе баточинске, 
крагујевачке и рачанске општине. (Милановић Д., 2006.) 
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Укупна дужина границе општине износи око 59 km; најкраћа је источна, према 
општини Свилајнац (5 км), а најдужа према крагујевачкој општини (20 км).  

По пространству своје територије (136 km²), општини Баточина припада 1,69 % 
укупне површине Шумадијског округа (2.386,71 km²) и она заузима шесто место у 
округу.(Милановић Д., 2006.).  

 

Карта 2. Положај и границе општине Баточина. 

Извор: www.google.rs 
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2. Физичко – географска обележја 

2.1. Геолошки састав 

Геолошки састав територије општине Баточине чине прекамбријске и кенозојске 
творевине.  

Прекамбријске стене захватају средишњи, југозападни и западни део територије 
општине (око 1/4 укупне територије) и то делове сеоских атара Прњавора, Жировнице, 
Граца, Баточине, Никшића и Бадњевца. Представљене су метаморфним стенама типа 
микашиста, амфиболита, шкриљаца, аргилошистима, доломитским мермерима и 
мермерима. Ове стене припадају “рековачкој зони” српско – македонског масива која се 
од Црног врха протеже на северозапад и преко Лепенице постепено тоне у правцу реке 
раче и доње Јасенице.  

            Кенозојске творевине заузимају највеће пространство укупне територије општине 
Баточине. Кенозојске творевине чине терцијарни неогени језерски седименти и квартарне 
наслаге.  

             Терцијерни неогени седименти су наталожени северно, југозападно и источно од 
појаса кристаластих шкриљаца прекамбријске старости, са долинске стране Лепенице 
испуњавајући депресије у палеорељефу моћним наслагама које прекривају делове терена 
сеоских атара: Црног Кала, Баточине, Граца, Бадњевца, Доброводице, Кијева и Брзана. У 
стратиграфском смислу припадају горњем миоцену. Представљене су сарматским 
седиментима који леже трансгресивно преко старијих творевина, а повлату им чине 
панонски седименти.  

            Седиментима неогене старости припадају највеће површине баточинске општине. 
Они су, северно од Лепенице, представљени конгломератима, песковима, пешчарима, 
лапорцима, глинама и сарматским кречњацима, а јужно од Лепенице су пешчари, пескови 
и конгломерати. 

            Квартарне наслаге су распрострањене у долинама Лепенице и мањих притока и 
Велике Мораве. Представљене су пешчаним спрудовима и песковитим глинама у 
алувијалним равнима ових река. (Милановић Д.,2006.). 
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2.2. Геотектонска структура и рељеф  

            На територији општине Баточина, а и шире,  доминира радијална тектоника. За 
њену морфоструктуру од значаја је регионални продужени покривени багрдански расед, 
меридијанског правца, који се пружа западним ободом алувијалне равни Велике Мораве, 
пролази кроз средишњи део брзанског атара, иницирајући присуство значајне 
дислокације. Дуж овог раседа спуштено је источно крило, односно простор данашње 
алувијалне равни. На територији баточинске општине овај расед пресеца баточински расед 
који се пружа  правцем исток – запад дуж доњег тока Лепенице. Он је највећим делом 
покривен квартарним наносима. Овај расед је битно утицао на морфолошку структуру 
рељефа на територији општине. Међутим, овај у основи тектонски рељеф, дејством 
егзогених сила у каснијем периоду измењен је и створени су млађи облици рељефа.  

            Углавном је заступљен рељеф живе пластике, изграђен тектонским и флувио – 
денудационим процесима. Најкарактеристичнији  облик рељефа је део долине Велике 
Мораве и њене притоке Лепенице. Мањи делови атара Бадњевца, Милатовца, Никшића и 
Прњавора налазе се у Крагујевачкој котлини.  

            Долина Лепенице је асиметрична, јер је десна страна виша од леве што се запажа 
све до ушћа у Велику Мораву. Између Крагујевачке и Бадњевачке котлине у сужењу од 
кристаластих шкриљаца Лепеница је усекла ртасту епигенетску сутеску у профилу 
Шупљаје (277 m) – Витош (267 m). На том делу Лепеница има карактер пробојнице, јер 
спаја Крагујевачку и Бадњевачку котлину.  

             Низводно у Бадњевачкој котлини код Јерининог у Градцу, Лепеница се такође 
епигенетски усекла. 

             Већим делом тока Лепеница има рововско корито. Она је сталан водени ток, са 
благо нагнутим долинским странама на којима практично узев ерозија престаје па је 
количина еродираног материјала мала. Због тога вертикална ерозија има превагу – она 
ствара рововско корито као израз усаглашавања са  доњом ерозивном базом.  

             Према томе, долина Лепенице је композитна, јер се састоји од сужења и 
проширења, а уједно је епигенетска и пробојничка долина. (Милановић Д., 2006.)   

                    



 

12 

 

 

Карта 3. Слив Велике Мораве. 

 Извор: Милановић Д., 2006. 

             Основне црте рељефа на територији општине Баточине чини ниско побрђе у 
вишем и алувијална раван Лепенице и Велике Мораве у нижем делу. 

             У долини Лепенице су на побрђу изграђене шире заравни у три висинска нивоа. 
Површ, висока 160 m, очувана је на обема долинским странама Лепенице. Изнад ове се 
види на десној страни Лепенице површ висока 220 m са које се диже Стражевица (358 m). 
Лепеница је у Баточинској котлини усечена епигенетски у кристаластој маси Чукара и 
Баточинског Липара. Најнижа површ од 190 – 210 m налази се на левој страни Лепенице 
на територији села Милатовца. Испод ниже површи усечене су лепеничке терасе. На левој 
страни најбоље је очувана тераса, висока 50 m. Стране лепеничке долине дисециране су 
бочним долинама Синорског,  Стражевичког, Црнокалског, Павлишког, Бачеварског, 
Стублинског, Раљевачког, Кијевског као и мањим јаругама.  

           Од крагујевачког Црног врха до долине Лепенице пружа се серија површи. По Ј. 
Цвијићу “северни део Црног врха, од реке Осанице до Јерининог брда и Шупљаје, 
представља површи понтијских језерских фаза. Тај део је уравњенији и качерска, 
рипањска и пиносавска површ спуштају се са три блага прелома у терену према 
Лепеници. Вис Стражевица изнад Баточине је за време рипањске језерске фазе била мало 
острво”. Дакле, све ово указује да су ове ниске површи, а нарочито површи од око 200 m, 
флуви – денудационог порекла.  
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             Милојевић Ж. Б. наводи да се у Багрданској клисури ( с њене леве стране) у селу 
Брзану, одржала тераса од 50 m која је усечена у кристаластим шкриљцима. У самом 
брзану је развијена тераса висока 80 m.  

             По Ј. Цвијићу, долина доње Лепенице би одговарала “једном заливу, који одговара 
београдској фази… који се увлачио до Јеринина брда”.1 

             Рељеф источног дела територије општине Баточине чини лева долинска страна 
Велике Мораве, тј. део Багрданске клисуре, представљена широком алувијалном равни, 
просечне висине 105 m. Поток Грабовик, лева притока Велике Мораве, долази са 
југозапада из котлине испуњенњ језерским наслагама. Пред излазак у клисуру он се 
усекао у зараван, високу 230 – 244 m која је састављена од шкриљаца. Ова зараван је била 
покривена језерским наслагама палеоценске старости па је Грабовикова сутеска 
епигенетска.  

            На територији општине Баточине заступљени су бројни рецентни (савремени) 
облици рељефа, и то: точила, сипари, вододерине, јаруге, плавине и урвине. Ови 
микрооблици рељефа настају садашњим деловањем спољашњих сила и утицајем човека, 
због чега су претежно антропогеног карактера.  

            На обешумљеним и претежно стрмим падинама, нарочито у клисурастим деловима 
појединих река изражено је распадање стена са стварањем точила и сипара. За ерозију тла 
на територији општине постоје повољни природни услови. Ерозијом тла су настале бројне 
вододерине и јаруге, затим таложењем спраног материјала на ушћима бујичних токова 
створене су плавине незнатних димензија. Уништавање шума и стварањем крчевина 
настала је интензивна ерозија. Према томе, потребно је предузимати одговарајуће мере у 
циљу санирања ерозивног процеса и спречавања даље појаве ерозије. Појава клижења 
земљишта са стварањем урвина најчечће настаје на теренима од неотпорних и растреситих 
неогених седимената, који преовлађују у једном делу терена општине. Од утицаја су и 
остали природни фактори – брдовит и планински рељеф рашчлањен речним долинама са 
стрмим странама , затим клима, тло и вегетација.  

             Може се закључити да оваква конфигурација терена баточинске општине, уз 
присуство осталих фактора, погодује разноврсној привредној активности и руралном 
туризму. 

                                                             
1
  Ј. Цвијић: Језерска пластика Шумадије; Глас САН, Београд, 1909.  
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Слика 1. Обешумљени и ерозијом захваћени делови терена у баточинској општини.  
Извор: Влашковић Н., 2012. 

2.3. Климатска обележја 

           Климу територије општине Баточине карактерише регионални тип климата 
средњег дела Шумадије, тј. умерено – континентална клима са специфичностима које се 
манифестују као елементи хумидне и микротермалне климе. 

             Основне карактеристике климе општине Баточине приказане су на основу 
осматрања најближе метеоролошке станице у Крагујевцу. 

Температура ваздуха.  

             Температура ваздуха је од посебног значаја за развој биљака у вегетационом 
периоду. Негативан утицај имају екстремне температуре, које изазивају разна оштећења. 
Максималне температуре повећавају испаравање и смањују влагу земљишту, због чега се 
успорава развој биљака, док минималне температуре изазивају разна оштећења код 
биљака у вегетационом периоду. Такође, од термичког режима зависе и хидролошке 
прилике.  

             Средња месечна и годишња температура ваздуха у Крагујевцу израчуната је на 
основу 30 – годишњег осматрања од 1931. до 1960. године, као и средњи месечни 
максимум и минимум температуре ваздуха, приказани су табелом 1.  

 



 

15 

 

Табела 1. Температурне прилике у општини Баточина у периоду од 1931-1960.године. 

А. Средња месечна температура ваздуха (1931 – 1960.) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. Амп. 

-0,4 1,3 5,8 11,5 16,5 20,1 22,1 21,4 17,4 11,8 6,8 2,3 11,4 22,5 
Б. Средњи месечни максимум температуре ваздуха (1931 – 1960.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. Амп. 
3,4 5,7 10,4 17,3 22,4 26,0 28,8 28,5 24,7 17,8 11,2 5,8 16,8 - 

В. Средњи месечни минимум температуре ваздуха (1931 – 1960.) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. Амп. 

-3,8 -2,9 1,4 5,7 10,5 13,5 15,2 14,6 11,3 6,9 3,3 -1,0 6,2 - 
 

Извор: Милановић Д.2006. Општина Баточина,Српско географско друштво. 

            Изнети табеларни подаци показују да у тридесетогодишњем периоду осматрања 
средња месечна температура ваздуха најхладнијег месеца, јануара износила је -0,4ºC. 
Највиша температура ваздуха је у јулу и износи 22,1ºC. Средња месечна температура 
ваздуха месеца априла (11,5ºC) незнатно је виша од средње годишње, док је средња 
температура октобра (11,8ºC) виша од средње месечне температуре ваздуха априла. То 
показује да баточинско подручје има топлију јесен од пролећа, односно потврђује да 
према температурним односима пролећа и јесени у овој области влада умерено – 
континентална клима.  

             Највиша средња месечна максимална температура ваздуха била је у јулу (28,8ºC), а 
најнижа у јануару (3,4ºC). Средњи годишњи максимум температуре ваздуха има вредност 
16,8ºC. Најнижа средња месечна минимална температура ваздуха износила је у јануару – 
3,8ºC, а највиша минимална у јулу 15,2ºC. Средња годишња минимална температура 
ваздуха има вредност 6,2ºC. Разлика између средњих годишњих максималних и средњих 
годишњих минималних температура ваздуха износи 10,6ºC. 

            Такође, важно је напоменути да је највиши апсолутни максимум дневне 
температуре ваздуха у Крагујевцу забележен 22. јула 1939. године и износио је 41,7ºC, а 
апсолутна минимална температура ваздуха 11. Фебруара 1929. године -30,7ºC. Према 
томе, разлика између апсолутно највише и апсолутно најниже температуре вадуха 
износила је 72,4ºC.  

            Низијски климат баточинског подручја карактеришу средње температуре 
годишњих доба, и то: 1,1º за зиму, 11,3º за пролеће, 21,2º за лето и 12ºC за јесен. Према 
томе, већи део баточинског климатског подручја одликује се релативно хладим зимама, 
топлијим јесенима од пролећа и умерено топлим летима.  
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Осунчавање. 

            Дужина трајања сунчевог сјаја је важан климатски елемент, који је од значаја за 
температуру тла и ваздуха, затим за вегетацију и здравствено – психолошко стање људи. 
Осунчавање је неједнако за поједина места баточинске општине, јер зависи од угла под 
којим падају сунчеви зраци, затим од рељефа, дужине дана и облачности са којом је у 
обрнутом односу. Број часова или дужина трајања сунчевог сјаја приказан је табелом 2.  

Табела 2. Средњи месечни и годишњи број часова сјаја у Крагујевцу (период 1951 – 1984. 
године.). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
70,4 87,1 138,9 177,6 221,3 247,8 283,2 269,5 208,4 161,5 92,4 61,9 2020,0 
 

Извор: РХМЗ. 

             Према изнетим табеларним бројним вредностима се види да је највећи број часова 

сунчевог сјаја у јулу (283,2), иако овај месец није најведрији већ август (269,5). То је због 

тога што јули има дужу обданицу. Најмању вредност сунчевог сјаја има децембар (61,9). 

Вредност осунчавања у Крагујевцу износила је просечно годишње 2020,0 сати, што 

одговара средњем трајању осунчавања од 5,5 сати дневно. У периоду од 34 године јули је 

био најсунчанији у 16, а август у 11 година. Док је најдуже трајање сунчева сјаја у мају и 

јуну било у три године, а само у једној години (1959. год.) у септембру. Према томе, 

максимум осунчаности најчешће је у јулу, али се може јавити у сваком летњем месецу, 

последњем пролећном, па и у првом јесењем месецу. 

            Такође, треба истаћи да зимски месеци, када је облачност највећа, имају најкраће 

трајање сунчева сјаја: децембар у просеку 61,9 и јануар 70,4 сата. Минимум осунчавања 

најчешће је у децембру. 

            Од годишњих доба највеће осунчавање има лето са просечно 801 сунчаним сатом, а 

најмање зима са свега 219 сати. Пролеће је са већом облачношћу и са већом количином 

падавина од јесени, па би нормално требало да има мању инсолацију. Међутим, због 

дужих дана и већег угла под којим сунчеви зраци падају у пролеће, оно има већу просечну 

инсолацију у Крагујевцу (538) у односу на јесен (462).  
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Облачност. 

            Од значаја је и познавање вредности облачности, јер она ублажава дневна колебања 
температуре ваздуха и тла спречавајући инсолацију и земљино израчивање. Уколико је 
већа облачност, утолико је мање температурно колебање како у току дана, тако и у току 
године. У Метеоролошкој станици у Крагујевцу је забележена највећа средња месечна 
вредност облачности у зимским месецима: јануару (7,3) и децембру (7,2), а најмања у току 
лета: августу (3,8), јулу (3,9) и септембру (4,0 десетине покривености неба). Овакав 
годишњи ток облачности стоји дакле у директној вези са годишњим током релативне 
влажности ваздуха. Средња годишња облачност у Крагујевцу износи 5,7 десетина. Април 
је облачнији од октобра, што је у супротности са односом релативне влажности у ова два 
месеца, јер је релативна влажност у овој области за око 8º већа у октобру него у априлу. 
То значи да је април лабилнији од октобра и да у априлу долази до чешћих продора 
ваздушних маса из северозападног квадранта које у ово подручје доноси облачност у 
односу на октобар када је време стабилно. (РХМЗ). 

Ветрови.          

           Ветар је веома важан елеменат поднебља овог подручја, јер утиче на температуру 
ваздуха, његову влажност, испаравање и количину падавина. Сем тога, ветар има утицаја 
и на привредне делатности.  

           Најчешћи ветар у Крагујевцу је југозападни (SW) и северозападни (NW), а најмању 
честину показују источни – североисточни (ENE) и источни – југоисточни (ESE). 
Доминантни југозападни ветар у Крагујевцу дува у зимским месецима, а најмање у јесен. 
У Крагујевцу има велики број тишина – 413 ‰. Честина је највише било у септембру и 
октобру, а најмање у марту. Тишине су такође променљиве по годишњим добима: највеће 
су у јесен, зиму и лето, а најмање у пролеће. Тихо време је нарочито изражено у 
септембру, октобру, јануару и децембру.  

           Из напред наведеног се види да у Крагујевцу кошавски ветар не долази много до 
изражаја. Овај ветар се најчешће јавља у новембру, а најређе у јулу, што одговара 
годишњој расподели кошавског ветра. (Метеоролошка станица у Крагујевцу). 

           Као општи закључак о струјању ветрова у баточинској општини могло би се, на 
основу изнетих података метеоролошке станице у Крагујевцу, констатовати да се у 
северним и североисточним деловима општине истичу источни и југоисточни ветрови 
кошавског карактера, а у осталим деловима преовлађују ветрови из југозападног и 
северозападног квадранта. 

           Такође, треба истаћи да у баточинском подручју има доста тишина, што зависи од 
опште расподеле ваздушног притиска и рељефа у целини. На крају, треба нагласити да су 
јаки, олујни ветрови реткост, а и када се јаве онда је то у зимским месецима.  
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Влажност ваздуха. 

           Релативна влажност ваздуха је важан климатски елемент, који представља степен 
засићености ваздуха воденом паром. Распоред релативне влажности током године зависи 
од температуре ваздуха, апсолутне влажности и количине падавина. Кад расте 
температура ваздуха, релативна влажност опада и обрнуто.   Средња месечна и годишња 
релативна влажност ваздуха изнета је у табели 3. 

Табела 3. Средња релативна влажност ваздуха у % у Крагујевцу, период 1931 – 1960. 
године. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
82 78 73 70 73 71 68 69 72 78 81 83 75 

 

Извор: Милановић Д.2006. Општина Баточина,Српско географско друштво. 

     У посматраном периоду, највеће бројне вредности релативне влажности ваздуха 
забележене су у децембру и јануару, а најмање током лета и средином пролећа ( у јулу, 
августу и априлу). У просеку је новембар за 11 % влажнији од априла, што значи да је 
јесен влажнија од пролећа. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха у 
Крагујевцу износила је 75 %. У летњим месецима ваздух је доста сув, што није повољно за 
биљни и животињски свет. Међутим, ваздух је сув и у септембру, што је са друге стране 
повољно за вегетацију. Током зиме ваздух је довољно влажан.  

Испаравање.  

          Бројни су фактори који утичу на интензитет испаравања. Испаравање зависи од 
геолошког и педолошког састава земљишта, од топлотног стања површине са које се врши 
испаравање, од релативне влажности ваздуха, ваздушног притиска, висине падавина, 
честине и брзине ветра, затим од рељефа и експозиције неког места према странама света 
и од врсте и стања биљног покривача. Према томе, испаравање је различито у појединим 
деловима баточинског подручја.     

          Према бројним вредностима месечних и годишње суме испаравања у 
Метеоролошкој станици у Крагујевцу најмањи интензитет испаравања је у јануару (19 мм) 
и децембру (23 мм),  а највеће у августу и јулу (по 90 мм). Просечна годишња сума 
испаравања износи 640 мм. Знатна испарљивост је проузрокована повећаним 
температурама и већом честином ветрова, нарочито кошаве.  
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Падавине.   

          Осим топлоте, за развој биљног света и привредну делатност људи од нарочитог 
значаја је количина падавина и њена расподела по месецима (плувиометријски режим).  
Вредности средњих месечних висина падавина у Крагујевцу приказане су у табели 4. 

Табела 4. Средње месечне висине падавина у Крагујевцу. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
43mm 36mm 47mm 58mm 81mm 85mm 62mm  53mm 45mm 60mm 57mm 58mm 

 

Извор:Метеоролошка станица у Крагујевцу. 

          Из изнетих података се види да се највећа количина падавина излучи у јуну (85 mm) 
и мају (81 mm), а најмања у фебруару (36 mm) и јануару (43 mm). Просечна годишња 
висина падавина износи 652 mm. Годишњи плувиометријски режим је повољан, јер се 
највише падавина излучи током јуна, маја и јула, дакле онда када је биљном свету влага 
најпотребнија. Како се главни максимум падавина јавља у раним летњим и касним летњим 
месецима, то је у овом подручју развијен континентални плувиометријски режим. 
Најкишовитије годишње доба је лето са просечном висином падавина од 197 mm, док су 
зима и јесен са најмањом висином падавина – 132 mm. Количине падавина јако варирају и 
по месецима и по годинама, што се неповољно одражава на пољопривредну производњу.  

         Поред кише, за пољопривреду су такође важни и снег, град и сл. Као што је познато 
снег штити усеве од мразева у хладном зимском периоду. Међутим, при наглом отапању 
снега отицањем снежнице у речне токове јављају се нагли али краткотрајни, високи 
водостаји са пјавом поплава, најчешће у фебруару у марту. Снег се у Баточини јавља од 
новембра до априла.  

         Баточина спада у градоносни рејон Шумадије. Град пада готово сваке године. 
Падање града је карактеристично за топле летње месеце. Међутим, он може да изненади и 
раније, као и да се појави касније. Град најчешће пада величине лешника. Падање града је 
лесто праћено невременом са олујом и наноси веће штете. У Крагујевцу је у периоду 1951 
– 1970. године, град падао 30 пута или просечно 1,5 пута годишње.  

         На основу изнетих основних климатских елемената Метеоролошке станице у 
Крагујевцу, може се закључити да на територији општине Баточине влада умерено – 
континентална клима са изражена четири годишња доба.  
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2.4. Хидролошка обележја и искоришћавање вода 

         На територији општине Баточине, због различитог утицаја геолошког састава, 
рељефа, климе, вегетације и антропогених активности, разноврсне су хидролошке одлике. 

         Подручје ове општине одводњавају реке Лепеница и Велика Морава. Лепеница је 
главни водоток области и њен доњи и један део средњег тока припада баточинској 
општини. Она протиче кроз средишњи део општине. Велика Морава је гранична река 
источног дела општинске територије. 

         Подземним водама се посвећивала увек посебна пажња. На простору општине 
заступљен је већи број извора који се најчешће јављају на контакту водопропусних и 
непропустљивих слојева. Најбројнији су извори у орографски вишим  деловима општине, 
тј. на долинским странама. Извори су одувек имали велики водопривредни значај, јер 
служе за водоснабдевање сеоских насеља. Данас је већина њих каптирана. Квалитет 
подземне воде је различит. Вода је била тврда – кречњачка или у нижим деловима често 
загађена и мирисала је на блато. Све већа потреба и потрошња воде у разне сврхе 
захтевала је изналажење квалитетних подземних вода и њихово коришћење. Знатан део 
територије баточинске општине изграђен је од речних наноса који су познати као најбољи 
колектори са одличним могућностима експлоатације подземних вода. Примера ради, из 
каптажа у алувијалној равни Велике Мораве у пределу Багрдан – Брзан – Лапово може се 
захватити 200 до 240 л/сек. воде.  

          Површинске воде имају велики значај за становништво и пољопривреду уопште. 
Хидрографска мрежа је на територији баточинске општине прилично разграната, као 
последица вододржљивог слоја земљишта и равномерне количине атмосферског талога. 
Извори се јављају готово свуда у подножју страна на додиру песка и глине, кречњака и 
шкриљаца. (Милановић Д., 2006.) 

           Подручје општине Баточине одводњавају реке Велика Морава и Лепеница.  

           Велика  Морава је типично равничарска река која нема устаљено корито. 
Последњих деценија све више „дивља“, усецајући нове и напуштајући стара корита, јер 
акумулација знатних количина наноса уздиже корито. У њеној инундационој равни у 
Брзанском атару трагови напуштеног корита налазе се на потезу Топољак и југоисточно 
од потеза Г. Поље, где је заостала већа мртваја. Велика Морава се често излива из свог 
корита. Поплавни таласи најчешће се јављају у пролећном периоду и у јесењем. У новије 
време у доњем току Велике Мораве обављају се регулациони радови ради спречавања 
поплава, коришћења речне воде за наводњавање и ради будуће пловидбе.  
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           Утицај човека на промене физичко – географског процеса у удолини и сливу Велике 
Мораве довео је до изразито екстремног режима ове реке чији је максимални протицај 
2.600 m³/сек., а минималан свега 26 m³/сек. За Мораву се каже да „у једном делу године 
трпи од сувише воде, а у другом делу због велике несташице воде“. Осим Лепенице, у 
Велику Мораву се уливају и два већа потока у атару села Брзан, и то: гранични поток 
Грабовник и Вирови. Ови потоци повремено имају сушни период. Међутим, у пролеће се 
изливају из својих плитких корита, будући да тада примају воду пореклом од отопљеног 
снега и тада наносе штете у доњим деловима својих алувијалних равни.  

 

Слика 2. Велика Морава код Баточине. 

Извор: Влашковић Н., 2012. 

           Лепеница, лева притока Велике Мораве и једна од највећих река Шумадије; после 
Јасенице је највећа притока Велике Мораве. Изворишни део реке је на 900 m н.в., на 
огранцима Гледићких планина у селу Голочеву. Од извора до ушћа у Велику Мораву 
Лепеница је чешће мењала правац тока због незнатног нагиба терена и геолошког састава. 
Од извора прво тече у правцу северозапада и севера до Корићана, а одатле скреће према 
североистоку до Ботуња, а потом тече у правцу севера до Никшића где мења правац ка 
северозападу до Шупљаје. Дотле је Лепеница у Крагујевачкој котлини. Даље, она тече 
кроз Бадњевачку котлину најпре према североистоку до Граца, а затим према истоку до 
ушћа у Велику Мораву. Лепеница тече средином баточинске територије и прима са леве 
стране важније притоке: Црнокалски, Синорски, Павлишки и Бачеварски, а са десне 
Кијевски, Стражевички, Прњаворски и Рогачки поток. (Гавриловић Љ., Дукић Д.,2002.). 
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            Лепеница је сиромашна водом и поред тога што по дужини тока, површини слива и 
речном систему спада у ред већих река Шумадије. Њен просечан годишњи протицај код 
водомерне станице Рогот, недалеко од ушћа у Велику Мораву, у двадесетогодишњем 
периоду (1961 – 1980.) износио је само 1,99 m³/сек. Максимални средњи месечни водостај 
је у фебруару, а знатно висок је и у марту, када се углавном врши отапање снега и мање је 
испаравање. Минимални средњи месечни водостај је у октобру и септембру, тј. у 
месецима са средњим минималним падавинама. Иначе, највиши водостај је у пролеће, 
због делимичног отапања снега у марту и максималних падавина у мају, затим у току зиме 
због отапања снега у фебруару и мањег испаравања. Најнижи водостај је у току јесени, а и 
у току лета. 

            Протицај Лепенице зависи од величине слива. Тај однос између слива и протицаја 
изражен је специфичним отицајем. Специфични отицај код водомерне станице Рогот 
износи 2,78 л/km³/сек.  

             Велика колебања и мали просечни протицај реке, као и неравномерна расподела 
протицаја у току године показују да Лепеница нема повољне услове коришћења вода за 
решавање водопривредних проблема. То значи, да у целини посматрано, слив Лепенице 
нема услова за обилније коришћење њених вода. Сиромаштво слива Лепенице показује 
њен водни биланс (табела 5).  

Табела 5. Водни биланс слива Лепенице код Рогота за период 1961 – 1970. године.2  

F X Y Z Q q C  
km² mm mm mm m³/sek l/sek/km² % m³ 
594 730 87,8 642,2 1,65 2,78 12,0 52.044.000 

 

Извпр: Милановић Д., 2006. 

             Табеларни подаци показују да се у сливу Лепенице  просечно годишње излучи 730 
мм атмосферске воде, од чега у протицају учествује 88 м, а испари 642 мм. То знали да у 
протицају Лепенице учествује 12,0 %, а испари 87,8 % од укупне годишње количине 
падавина. Коефицијент отицаја током читаве године има малу вредност, а укупни 
годишњи протицај износи 52.044.000 м³/сек.  

             По М. Дедићу (1964.) Лепеница према количини воде располаже са просечним 
протицајем од 340 м³/сек и у том погледу долази на друго место левих притока Велике 
Мораве (после Јасенице). 

                                                             
2    F= ппврщина слива; X= средоа гпдищоа висина падавина; Y= прпсешна гпдищоа висина падавина; Z= 
прпсешнп гпдищое испараваое; Q= прптицај; q= специфишни птицај; C= кпефицијент птицаја и ∑=укупни 
гпдищои прптицај. 
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             Пре обешумљавања реке су добијале воду углавном из извора и потока и њихов 
проток је био правилан. Међутим, крчењем шума обилне пљусковите падавине утичу да 
водотоци у сливном подручју Лепенице и Велике Мораве брзо набујају и напуштају своја 
корита, плавећи тако околно ниско земљиште. Тако је Баточину задесила катастрофална 
поплава 10. јула 1999. године, изазивајући огромне материјалне штете. То је иначе, 
највећа поплава у Баточини у прошлом веку.  

             Водоснабдевање насеља, индустрије и пољопривреде на територији баточинске 
општине до сада је решавано мање – више парцијално, без дугогодишњих и 
комплекснијих планова. Сва градска насеља су упућена на снабдевање водом из плитких и 
веома богатих издани у алувијалним равнима Велике Мораве и њених притока. 
Водоснабдевање сеоских насеља представља посебан проблем, јер су извори оскудни 
водом. Њихова издашност је различита, од 0,1 л/сек – 20 л/сек. (Милановић Д., 2006.)   

2.5. Педолошки састав земљишта и његове особине 

             Педолошки састав  земљишта је један од веома значајних услова за гајење разних 
пољопривредних култура као и за травну и шумску вегетацију. Дејством разних фактора 
створени су разноврсни типови и подтипови тла на релативно малом простору баточинске 
општине. На њихов размештај од великог утицаја су били рељеф и геолошки састав 
подлоге и климатске прилике.  

             У долинским равнима Лепенице и Велике Мораве и њихових већих притока 
заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу јавља се местимично смоница, а на 
вишем побрђу апсолутно преовлађују гајњаче. Матични супстрат на коме су се образовала 
земљишта на подручју баточинске општине јесу језерски седименти, што је касније уз 
суви климат допринело формирању земљишта типа гајњача и смоница. Према томе, 
баточинско подручје представља у педогенетском погледу праву зону гајњача.  

            Гајњаче захватају највеће пространство баточинске општине. Распрострањене су на 
заравнима и вишим теренима – побрђу и то изнад смоница, где се излучује више падавина. 
Храстове шуме одиграле су у педогенези доминантну улогу. Према томе, гајњача је 
секундарни тип земљишта у баточинском подручју, јер је настала од смонице, 
уништавањем шума, гајева и деловањем падавина. (Милановић Д., 2006.) 
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2.6. Биљни покривач и животињски свет  

У прошлости су шуме биле главни биљни покривач овог подручја. Оне су крчене у 

највећој мери где год је земљиште могло да се искористи за обраду. Уместо шума на 

искрченом земљишту се јављају биљне културе тако да је првобитни шумски покривач у 

потпуности приведен култури. 

Плодно земљиште и погодни климатски услови омогућили су развој природног 

биљног света, нарочито шумског, по коме је шира област и добила име. У доба 

средњовековне српске државе природни биљни покривач је био нешто ређи. Тада су у 

пространим котлинама и плодним речним долинама, дуж којих су водиле главне 

комуникације, постојала бројна релативно густо насељена села. И поред тога што је преко 

баточинског подручја водио део главне комуникације – Цариградски друм, извесно је да 

су његови виши делови били углавном под шумом. О природној вегетацији овог подручја 

постоје бројна забележена сведочења путописаца који су се у турско доба кретали кроз 

Шумадију. Они су писали о густим, углавном храстовим шумама. По Ј. Цвијићу (1918) 

Шумадија је до прве трећине XIX века највећим делом била покривена шумама.  

Данашњи пејзаж општине Баточине, како је истакнуто почео се обликовати још у 

првој деценији XIX века. Због великог крчења у XIX и у првој половини XX века, шуме су 

се углавном задржале на вишим деловима и стрмим косама и јаругама. Очуван је шумски 

комплекс Рогот, површине око 365 ha на територији Брзана, Доброводице и Баточине. Он 

је од значаја за шире подручје па је под заштитом.  

Међу ранијим храстовим шумама и луговима у нижим деловима котлина поред 

Велике Мораве и Лепенице биле су распрострањене углавном оне врсте које траже већу 

количину влаге: јова, врба, храст лужњак, црни јасен и бели јасен. Поменуте врсте су 

чиниле те раније простране лугове.  Лишћари су такође заступљени багремом, тополом, а 

четинари црним и белим бором, смречом, јелом и др. Шумски покривач је разређен, 

прилично деградиран и лошијег је квалитета.  

 Животињски свет шуме чине инсекти (губар, мрав, јеленак, рани лептири), 

водоземци и гмизавци (корњача, шумска жаба, гуштер… ), сисари (зец, јазавац, веверица, 

лисица, миш, куна) и птице (сова, детлић, орао… ). (Милановић Д., 2006.). 
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 Травна вегетација је после шумске најзаступљенији тип вегетације. Заступљене су 

долинске и брдске ливаде.  

 Долинске ливаде су фрагментарно заступљене у речним долинама. Настале су 

крчењем мешовитих шума. Често су били плављене до регулисања њихових токова. У 

њихов састав улази велики број биљних врста, од којих су најкорисније траве. Настањене 

су инсектима, водоземцима и гмизавцима. 

 Мочварна вегетације  је у сталном опадању. Регулисањем речних токова, из године 

у годину се смањују површине под овим типом вегетације. Представници ових хидрофита 

срећу се у барама и мочварама дуж Велике Мораве и Лепенице. То су обично напуштена 

речишта, рукавци и мртваје, у којима се током године задржава вода. У њима углавном 

преовлађују следеће биљне врсте: шевар, трска, водена боквица, барска перуника, 

оштрица, барски раставић и др.  

 Велика Морава и њена притока Лепеница представљају ципринидни регион са 

богатом ихтиофауном: шараном, мреном, смуђем, гргечом, сомом; у мањој мери се срећу 

караш, чиков и др. Обале насељавају видра, гнезди се птица брегуница.  

 На територији општине Баточине, у долинама Велике Мораве, Лепенице и њихових 

притока распрострањене су следеће антропогене биоценозе: кукурузишта, жита, шећерна 

репа, сунцокрет, луцерка, крмно биље и сл. У нижем делу побрђа је појас виногорја, 

прошаран воћњацима и ораницама, а у вишем делу побрђа, такође су виногради, али има и 

ораница. У алувијалној равни су углавном распрострањене оранице под житима, крмним 

културама и ливадама. (Милановић Д., 2006.). 
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3. Друштвено – географска обележја 

3.1. Становништво  

3.1.1. Порекло, састав становништва и време досељавања 

 Целокупно становништво у насељима општине Баточине је досељеничко. Оно је 

досељено кроз шест периода досељавања. У његовом саставу, поред досељеника из 

оближњих крајева, учествује и становништво досељено углавном динарском, косовско – 

метохијском, вардарско – моравском, тимочко – браничевском и инверсним миграционим 

струјама. Старија досељавања извршена су групним досељавањем, нарочито у Првој 

(крајем XVII века), Другој великој сеоби Срба (крајем XVIII века) и нарочито у време 

првог српског устанка, а млађа, углавном појединачно, после 1815. године.  

 Најстарији познати период досељавања односи се на Прву и Другу велику сеобу 

Срба. Први период досељавања, по Т. Радивојевићу, трајао је од 1690 . 1736. године. У 

овом периоду се доселило 11 родова.  

 У другом периоду досељавања, која су почела после Друге велике сеобе Срба и 

трајала 50 година (1737 – 1787) доселио се 21 род.  

 Трећи период досељавања, који је трајао 15 година, почео је Кочином крајином и 

трајао је до 1803. године, а био је проузрокован сређенијим приликама у Београдском 

пашалуку, нарочито после Свиштевског мира (1791. године). Тада је досељено 95 родова.  

 Четврти период досељавања је један од најинтензивнијих досељавања у насеља 

баточинске општине. Он је временски најкраћи период. Трајао је десет година и пада у 

време Првог српског устанка. У ослобођену Шумадију доселило се становништво, 

углавном из јужних моравских крајева, Косова и Тимока. Међутим, због страха од турске 

одмазде, један број досељеника је напустио привремено насеља баточинске општине и 

прешао преко Саве у Срем, да би се после Другог српског устанка већина вратила.  У овом 

десетогодишњем периоду досељавања  у баточинска насеља досељено је око 112 родова.  



 

27 

 

 Пети период  досељавања општине почео је после 1815. године и наставио се до 

краја Првог светског рата. У временском периоду од стотину година настаниле су се 233 

породице из различитих крајева Србије, Македоније, Босне и др.  

 У периоду између два светска рата било је појединачних кретања становништва. 

Она су углавном била усмерена на релацији село – гравитациони центри, попут већих 

градских насеља (Крагујевац, Београд, Јагодина, Смедеревска Паланка).  

 Период после Другог светског рата одликује се интензивнијим исељавањем 

сеоског становништва у градове, у првом реду у варошицу Баточину, затим у Крагујевац, 

Јагодину и др. Главни узроци исељавања и градове су могућности запошљавања у 

секундарним и терцијарним секторима привреде. Такође, треба указати и на појаву 

масовног одласка младог нараштаја у градове због школовања, изучавања заната и других 

могућности за стицање квалификација. (Милановић Д., 2006.). 

 На крају да укажемо да се Шумадија, а тиме и територија општине Баточине 

расељавала, али и стално попуњавала новим становништвом. У њена насеља се смештају 

родови различитих порекла, што доприноси мешању становништва. Поједина насеља у 

оптини су врло стара, а садашње становништво у њима је релативно новијег састава, 

јер је мали број породица које у њима обитавају дуже од три века. О слабој насељености 

овог дела Шумадије најбоље говоре две историјске чињенице – Кочина крајина и Први 

српски устанак, јер пуста и слабо насељена земља не би могла да диже буне и ратује 

против моћног Отоманског царства.  
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3.1.2. Промене броја становника 

Природно кретање становништва - Природно или биолошко кретање 

становништва представља разлику између наталитета (живорођених) и морталитета 

(умрлих) у току године или у току више година, (изражава се у промилима, ‰) и 

представља једно од најважнијих питања демографије.  

У табели 6. дате су релативне вредности наталитета, морталитета и природног 

прираштаја становништва општине Баточине по петогодишњим раздобљима.  

Табела 6. Наталитет, морталитет и природни прираштај у општини Баточина по 

петогодишњим раздобљима. 

Живорођени Умрли Природни прираштај 

Година Свега на 1000 ст. Свега на 1000 ст. свега на 1000 ст. 

1974 – 78. 176 14,0 159 12,8 16 1,3 

1979 – 83. 163 12,3 166 12,5 -3 -1,0 

1984 – 88. 152 11,3 166 12,3 -14 -1,0 

1989 – 93. 146 11,5 176 13,2 -30 -2,2 

1994 – 98. 124 9,4 182 13,8 -58 -4,4 

1999 – 03. 127 9,9 204 16,2 -77 -6,2 

1974 – 03. 148 11,4 176 13,5 -28 -2,3 

 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

Наталитет становништва општине Баточине се у наведеним петогодишњим 

раздобљима кретао између 14,0 ‰ (1974 – 1978. год.) и 9,4 ‰ (1994 – 1998. год.), а 

просечна стопа наталитета за посматрани период (1974 -2003. год.) 11,4 ‰. То показује да 

је изражено колебање  са тенденцијом даљег опадања наталитета. Готово у свим сеоским 

насељима наталитет је знатно опао као последица исељавања млађег сеоског живља, тако 

да данас већину становништва чине тзв. старачка домаћинства, па је разумљиво да је 

наталитет низак.  
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Морталитет становништва општине Баточине се у посматраним раздобљима 

кретао између 16,2 ‰ (1999 – 2003. год.) до 12,3 ‰ (1984 – 1988. год.), а просечна стопа 

морталитета за наведени период износила је 13,5 ‰.  Лако се може закључити да промене 

у општој стопи смртности показују благу тенденцију повећања, што се може приписати 

већ увелико испољеном процесу старења становништва, поготово у већини сеоских 

насеља. 

Природни прираштај је у посматраном периоду имао негативне вредности, изузев 

1974 – 1978. год. стопа просечног природног прираштаја кретала се између -6,2 ‰ (1999 – 

2003. год.) и -1,0 ‰ (1979 – 1983. и 1984 – 1988. год.), а просечна стопа природног 

прираштаја за посматрани период је износила -2,3 ‰. 

Према томе, у целини посматрано, становништво општине Баточине се налази у 

демографском процесу старења и опадања.  

Савремена миграциона кретања становништва -Општинско средиште Баточина 

представља миграционо атрактивно насеље, јер има повољан географски положај, 

природне услове и релативно развијен привредни живот. 

Табела 7. Имигранти по времену досељавања у општину Баточину према пописима 

1961, 1971. и 2002. године. 

Година 

досељавања 

1961. 1971. 2002. 

    број    %      број  %     број               % 

Пре и 1940. 1.069 30,6 1.240 27,2 89 1,6 

1941 – 1945. 341 9,8 234 5,1 90 1,7 

1946 – 1960. 2.081 59,6 1.270 27,8 679 12,6 

1961 – 1970. - - 1.816 39,9 919 17,1 

1971 – 1980. - - - - 1.471 27,3 

1981 – 1990. - - - - 1.123 20,8 

1991 – 2002.  - - - - 1.017 18,9 

Укупно:  3.491 100,0 4.560 100,0 5.388 100,0 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 
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По попису 1961. године најбројнији су имигранти општине досељени у периоду 

1946 – 1960. године – 2.081 или 59,6 %, затим пре и 1940. године – 1.069 или 30,6 %, а 

најмањи број бележи период 1941 – 1945. године – 341 или 9,8 %. До 1971. године 

најинтензивније досељавање је било у периоду 1961 – 1971. године – 1.816 или 39,9 % и у 

периоду 1946 – 1960. године – 1.270 или 27,8 %, а најмањи 1945 - 1945. године – 234 или 

5,1 %. До 2002. године најинтензивније досељавање је било у периоду 1971 – 1980. године 

– 1.471 или 27,3 %, а најмање пре и 1940. године 88 или 1,6 %. У периоду пре и 1940. 

године досељено је укупно 5.388 имиграната.  

Графикон 1. Кретање дневних миграција у општини Баточина (попис 1981. године). 

 

Извор: Републички завод за статистику 

Дневне миграције, на релацији село – град, ради запошљења или ради образовања 

су битна одлика насеља у општини Баточина. Тако, је по попису 1981. године 46% 

становништва радило у месту становања, а чак 54 % ван насеља у коме станују. 
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Кретање укупног становништва у насељима општине Баточина – Укупан 

развој популације на територији општине Баточине веома је важан показатељ за 

сагледавање савремених друштвено – економских прилика и планирање демографског и 

урбанистичког развоја. Стога се приказују кретања укупног становништва Баточине у 

савременом, послератном периоду (пописи од 1948. до 2002. године, табела 8.). 

Табела 8. Бројно кретање броја становника у насељима општине Баточина у 

периоду 1948 – 2002. године. 

Број становника по попису 

Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Бадњевац 1.527 1.547 1.620 1.478 1.413 1.272 1.197 

Баточина 2.068 2.198 2.598 3.378 4.825 5.584 5.198 

Брзан 3.480 3.629 3.506 3.201 2.954 2.694 2.421 

Градац 354 349 351 333 273 273 257 

Доброводица 841 834 745 621 537 537 478 

Жировница 1.216 1.216 1.188 1.055 974 974 908 

Кијево 983 952 878 911 699 699 598 

Милатовац 332 337 365 389 584 584 611 

Никшић 212 213 205 192 139 139 163 

Прњавор 376 352 335 292 211 211 205 

Црни Као 614 677 664 609 492 492 467 

Општина 

Баточина 

 

12.003 

 

12.309 

 

12.455 

 

12.459 

 

13.459 

 

13.459 

 

13.223 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

Изнети табеларни подаци свих послератних пописа бројног кретања становника у 

насељима општине показују извесна колебања. У погледу развоја популације у насељима 

општине Баточина могу се издвојити два периода, и то: период стагнације или пораста 

становништва до 1953. године и период депопулације од 1953. до 2002. године, сем код 

Баточине и Милатовца. 
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 Иначе, издвајају се три групе, од којих су прва најбројнија са дефицитним, друга 

са стагнантним и трећа са повећањем становништва.  

Првој групи насеља која су захваћена депопулационим процесима, припадају 

углавном села попут Прњавора, Доброводице, Кијева, Брзана и др. Групу стагнантних 

насеља чине она села код којих није изразитије одсељавање матичног и досељавање 

емигратног насеља, већ се стагнација јавља услед ограниченог природног прираштаја. 

Групи насеља са повећањем броја становника у послератном периоду припадају Баточина 

и Милатовац. Баточина је као општинско средиште доживела најјачи популациони развој 

у овом периоду.  

 

3.1.3.  Структуре становништва 

Старосно – полна структура – Старосно – полна структура, како је познато, има 

значајну улогу у проучавању развитка становништва. Без познавања старосне и полне 

структуре не може се успешно извршити демографска, економска, социјална и друга 

анализа.  

На старосну структуру становништва Баточине у послератном периоду утицало је и 

оно становништво које се досељавало. Према попису становништва 2002. године Баточина 

је имала укупно 5.918 (општинско средиште), односно 5.574 становника у земљи, од којих 

је било 2.276 мушких и 2.848 женских, тј.49 % мушких и 51 % женских, што показује и 

следећи графикон 2.  
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Графикон 2. Удео мушког и женског становништва у укупном становништву 

општине 

 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

 По методологији пописа 2002. године у старосној структури баточинског 

становништва главне старосне петогодишње групе чине становници између 45 и 49 година 

(9,3 % укупног становништва Баточине), 50 и 54 (8,6 %), 20 и 24 (7,9 %), 25 и 29 (7,6 %), 

30 и 34 (6,9 %) и старосна група 40 и 44 (6,9 %). На ових шест петогодишњих старосних 

група долази 47,2 % укупног становништва Баточине. С обзиром на знатну заступљеност 

деце предшколског и школског узраста и млађих људи (учешће становништва до 30 

година старости износи 39,4 % укупног градског становништва), старосна структура оба 

пола у Баточини, и поред изражене тенденције ограниченог природног прираштаја, доста 

је повољна.  

 Старосно – полна структура баточинске општине у послератном периоду показује 

јасно изражене флуктуације. Нарочито је у том смислу упечатљива старосна група од 45 – 

49 година, рођена после Другог светског рата  која је са најизраженијим морталитетом, а 

по попису 2002. године популационо најјача (9,3 %). 
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 Полна структура према попису 2002. године, у Баточини је била изражена учешћем 

женског становништва за 122 више од мушкараца (око 2,3 % од укупног становништва 

варошице). 

 Из изложеног се може закључити да су ратни губици у људству и смањен 

наталитет у појединим периодима довели до великих поремећаја у биолошком развоју 

становништва, што се одразило на старосне групе у свим областима друштвено – 

економског живота.  

 Економска структура - Економска структура становништва обухвата читав низ 

привредних делатности који се могу сврстати у три или четири сектора делатности: 

 Примарни сектор (ратарство, сточарство, рибарство и шумарство); 

 Секундарни сектор (индустрија, рударство, грађевинарство и производно 

занатство); 

 Терцијарни сектор (услужно занатство, саобраћај, угоститељство, трговина, 

банкарство и сл.); 

 Квартарни сектор ( управа, образовање, просвета, здравство, култура и сл.). 

 

  На основу удела активног становништва у појединим секторима делатности може се 

пратити привредни развој неког простора. 

 На значајније промене у економској структури становништва општине Баточине 

утицао је у првом реду бржи економски развој у послератном периоду и бројни други 

фактори, као што су демографски и историјски развитак, структура привреде и степен 

привредног развоја, систем образовања, миграциона кретања и др.  

 Детаљна структура активног становништва према делатности (по попису 2002. 

године) приказана је графиконом  3.  
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Графикон 3. Активно становништво према делатности по попису 2002. године.3 

 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

 Образовна структура - Два основна показатеља образовне структуре становништва 

јесу писменост и школска спрема.  

  По попису из 2002. године битно се побољшала структура општине Баточине у 

односу на раније деценије, јер се знатно смањио број становника без школске спреме. Док 

је 1981. године он износио 15,8 %, 2002. године је смањује на 5,7 %.  

 Упоредо с тим, опада број становника без завршеног основног образовања (са 48,0 

% на 25,0%). Већина свршених ученика је са основним образовањем (24,4 %).  

 Са вишим и високом образовањем број се повећао са 2,2 % на 4,8 %. Знатан је и 

пораст лица са средњом школом, тј. он не повећао са 6,2 % на 18,1 % од укупног 

становништва општине.  

                                                             
3 1. Прерађ. индустрија, 2. Вађеое руде и камена, 3. Ппљппривреда, лпв и щумарствп, 4. Грађев., 5. 
Сапбраћај, 6. Тргпвина и занатствп, 7. Угпститељствп, 8. Стамбенп – кпмун. делатнпст, 9. Култура, 10. 
Здравствп, 11. Државна служба, 12. Остале делатнпсти, 13. Ван делатнпсти 
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 Може се закључити, да је у данашње време број неписмених у општини смањен 

захваљујући сталној бризи и просветно – културној организацији. Велики идео 

становништва који завршавају основну школу и са средњошколским образовањем 

најречитије говори о даљој убрзаној трансформацији образовне структуре.  

 Етничка структура - Етничка структура предтавља приказ расподеле народа по 

етничкој припадности, изражена квантитативно, најчешће процентуално.  

 Мада на територији општине Баточине живе готово сви југословенски народи и 

народности, ипак се за становништво ове општине, може рећи да је етнички хомогено, јер 

је српски живаљ изразито најбројнији. На следећој табели се види  учешће појединих 

народа на територији општине (табела  9.).  

Табела 9. Етнички састав становништва општине Баточина према попису 2002. године. 

Општина Баточина 
 Број % 

Укупан број ст. 12.220 100,0 
Срба 12.019 98,36 

Црногораца 57 0,47 
Рома 38 0,31 

Македонаца 28 0,23 
Југословена 9 0,07 

Хрвата 8 0,07 
Муслимана 6 0,05 
Бошњака 4 0,03 
Словака 3 0,02 
Осталих 48 0,39 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

  

 Табеларни преглед показује да становништво општине Баточине по етничкој 

структури чине углавом Срби – 12.019 (98, 36 % укупног становништва). У знатно мањем 

броју су заступљени Црногорци – 57 (0,47 %), Роми – 38 (0,31 %), Македонци – 28 (1,23 

%), Југословени – 9 (0,07 %) и Хрвати – 8 (0,07%), док су остале народности у сасвим 

незнатном броју. Оваква хомогеност је пре свега, резултат друштвено – историјских 

кретања у прошлости.  
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3.1.4. Домаћинства и њихове структуре 

 Домаћинство се дефинише као скуп лица који заједно станују и заједнички троше 

своје приходе за подмиривање основних животних потреба, док је породица крвно 

сродственичка заједница, која се састоји од брачног пара или родитеља и њихове деце 

(тзв.  нуклеарна породица).  У суштини, реч је о два различита приступа у анализи исте 

друштвене групе: у првом случају, тежиште је на социо – економској репродукцији, а у 

другом на био – социјалној.  

 Проучавање промена у величини, саставу и другим основним обележјима 

домаћинстава од изузетног је значаја, будући да је реч о асоцијацијама становништва у 

оквиру којих се одвија како његова биолошка, тако и социо – економска репродукција. 

 Кретање укупног броја домаћинстава - Искуствену евиденцију о кретању укупног 

броја домаћинстава на територији општине Баточине можемо формирати од давне 1921. 

године, али ћемо се овде ограничити на период  1948. – 2002. године, због тога што је тек 

у пописима после Другог светског рата усвојена једнозначна горе наведена дефиниција 

домаћинства. Следећим табеларним прегледом (табела 10.) приказано је кретање укупног 

броја домаћинстава баточинске општине у периоду 1948 – 2002. године.  

Табела 10. Кретање укупног броја домаћинстава општине Баточина у периоду 1948. -2002. 

године. 

Година 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Број домаћинстава 
2.750 2.828 3.126 3.365 3.727 3.755 3.777 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

 Статистички подаци последњег пописа показују да се у општини број домаћинстава 

у периоду 1948. – 2002. године увећао за 1.220, где је уједно забележен и највећи број 

домаћинстава  2002. године.  

 Промене у структури и величини домаћинстава – Структура домаћинстава у 

насељима општине Баточина у 1991. години приказана је табелом 11.  
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Табела 11. Породична и непородична домаћинства према броју чланова у општини 

Баточина 1991. године. 

Извор: Републички завод за статистику -  http://webrzs.stat.gov.rs 

 Табеларни подаци структуре домаћинстава у општини Баточина 1991. године 

показују да су најбројнија породична домаћинства са два члана (21,3 %), затим са четири 

(20,8 %), три (16,1 %) и самачка непородична домаћинства са једним чланом (13,0 %), тј. 

Њих скупа долази 71,2 % од укупног броја домаћинстава. Удео породичних домаћинстава 

са пет и више чланова (28,8 %) се стално смањује. Такође се запажа да су домаћинства 

мања у Баточини него у сеоским насељима општине. Тако у Баточини удео породичних 

домаћинстава са једним (самачка), два, три и четири члана (укупно 78,7 %) већи је од 

удела истих у осталим насељима (65,5 %).  

 По попису 2002. године структуре домаћинства у општини Баточина показују да су 

најбројнија породична домаћинства са два члана (861 или 21,8%), затим са четири (741 

или 19,6 %), једним – самачким (700 или 8,5 %) и три (614 или 16,3 %, тј. на њих скупа 

долази 2.916 или 77,2 %, односно више од 2/3 од укупног броја домаћинстава). Удео 

породичних домаћинстава са пет и више чланова (22,8 %) стално се смањује (у односу на 

1991. годину смањено је за 6,0 %). У периоду 1991. – 2002. године у Баточини  је укупан 

број породичних домаћинстава са једним, два, три, четири члана 2002. години порастао за  

10,8 % у односу на 1991. годину, а у односу на остала насеља у општини за 21,8 %. У овом 

периоду је укупан удео породичних домаћинстава са пет и више чланова у Баточини 

смањен са 21, 3 % у 1991. години на 10,5 % у 2002. години са тенденцијом даљег смањења, 

што показује да се ради о извесном колебању.  

Домаћинства према броју чланова 
  

 
Укупно 

 
Са 1 
члан. 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 

7 

 
8 и 

више 
Општина 3.755 489 798 604 780 450 400 154 80 

% 100,0 13,0 21,3 16,1 20,8 12,0 10,6 4,1 2,1 
Баточина 1.614 184 306 318 462 172 115 38 19 

% 100,0 11,4 19,0 19,7 28,6 10,6 7,1 2,4 1,2 
Остала 
насеља 

 
2.141 

 
305 

 
492 

 
286 

 
318 

 
278 

 
285 

 
116 

 
61 

% 100,0 14,2 23,0 13,4 14,9 13,0 13,3 5,4 2,8 
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3.2. Постанак и развој насеља 

 Повољност географског положаја и природних услова на територији општине 

Баточине и њене околине стварали су погодности за људски живот од најстаријих 

времена. Археолошки налази и локалитети потврђују ову констатацију.  

 Постојање палеолитске станице у пећини на Јеринином брду у селу Градац је једно 

од највећих археолошких открића на Балканском полуострву. Пећина је у подножју 

Јерининог брда, на северозападном делу, изнад реке Лепенице. Ово дилувијално – 

палеонолошко налазиште указује на битисање оновременог човека. Палеолитску станицу 

на Јеринином брду је 1950. године открила стручна екипа под руководством М. Грбића. 

Ово је једно од највећих открића на простору јужно од Саве и Дунава. Једино, слично 

томе је откриће пећине Рисоваче, код Аранђеловца. У пећини су, покрај отвореног 

огњишта, нађени остаци плеистоценске фауне (фосилне кости мамута). Ова ископавања су 

такође показала да се на овом простору налази неколико праисторијских и 

раноисторијских насеља, као и некропола из античког периода и средњег века. Наласци на 

овом локалитету  увршћени у старије и млађе палеолитско доба, потврђују да је 

преисторијско насеље на Јеринином брду постојало кроз цео палеолит. Насеље на истом 

локалитету постојало је и у млађе камено доба, што потврђују и бројни материјални 

остаци. Сличних остатака има и из античког периода и средњег века. (Милић Ж.,1995). 

 Из изложеног се се може закључити да се на платоу Јерининог брда одвијао 

интензиван културни живот људи још у палеолиту, неолиту, затим у старом веку (античко 

доба) и у средњем веку. При крају неолита све области Шумадије су готово равномерно 

насељене. Формира се већи број нових насеља. У млађем каменом добу је  на територији 

општине поред палеолитског насеља на Јеринином брду, постојало још пет насеља: 

Бадњевац, Градац, Доброводица, Жировница и Црни Као. За разлику од људи палеолита, 

који су живели у малим заједницама бавећи се сакупљачко – ловачком привредом, 

користећи пећине,  становници неолита су живели у мањим или већим родовским 

заједницама бавећи се земљорадњом и сточарством, живећи на речним терасама, поред 

извора и потока. (Милановић Д., 1958). 
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Због тога су природне погодности долине Лепенице посебно одговарале 

становништву неолита за подизање својих насеља.  

У старом веку, тачније у античко римско  доба доњи део долине Лепенице, а самим 

тим и територије општине Баточина , као њен саставни део, била је у саставу провинције 

Горње Мезије. Од великог значаја за долину Лепенице имао је крак римског пута Via 

Militaris који је водио долином Мораве. Повољан географски положај моравске долине, 

која преко нишавске и маричке избија на Малу Азију, а преко вардарске на Егејско море, 

учинио је ову природну комуникацију најзначајнијом на Балканском полуострву. Такође, 

везујући се даље долином Саве и Дунава за средњу Европу она је добила 

интерконтинентални значај. Већи број материјалних доказа указује да су Римљани 

учврстили своју власт подизањем насеља у плодним долинама Лепенице и Мораве.  

Подручје општине је било релативно густо насељено и у њој се одвијао интензиван 

привредни живот. На основу остатака материјалне културе сва насеља на данашњој 

територији баточинске општине се могу сврстати у следеће категорије: I. насеља претежно 

сеоског типа; II. града - тврђаве; III. некрополе и на једном месту су установљени остаци 

римског пута. Сеоска насеља се састоје од једне веће грађевине и већег броја мањих зграда 

које су имале функцију радионица. Око њих су постојали објекти сеоске економије.  

У српском средњовековном добу први пут се област Лепенице помиње крајем XII 

века у Хрисовуљи манастира Хиландара под именом Лепеница. На основу историјских 

извора произилази да се живот у Лепеничкој жупи развијао готово непрекидно од XII до 

XV века. Међутим, поставља се питање места у коме се налазило средиште средњовековне 

Лепеничке жупе. Према неким историчарима оно је било у Градцу, по другима у Петровцу  

(код Крагујевца). (Милановић Д., 1958). 

У првој половини XV века малобројни путописци ово подручје помињу као 

насељено, плодно и богато. Тако је између осталих, Бертрондон де ла Брокијер 1433. 

године забележио „да у овом врло лепом и богатом крају постоји по долинама мноштво 

села“. 
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Падом Смедерева 1459. године распала се српска средњовековна држава. 

Становништво је било принуђено да  се исељава. Оно се повлачило у шумовита брда и 

планине или селило ка северу и западу, ван важнијих саобраћајница. Крајем XV века ова 

област је опустела и била пуста готово два столећа. У том периоду читаво подручје је 

претворено у густу и непроходну храстову шуму по којој је Шумадија и добила име. Тако 

на пример, о реткој насељености овог подручја говоре речи познатог путописца Стевана 

Герлака 1578. године који је забележио да „између Баточине и Смедеревске Паланке 

посвуда сама пустош, ништа није обрађено, нема села“. 

И поред расељавања становништва нека насеља на територији данашње општине 

су се одржале и већ у првом детаљном турском попису смедеревског санџака из 1476 – 

1478. године помињу се Баточина, Доброводица, Турчин и Градац. 

У XVI веку Баточина постаје производно – потрошачки центар околних насеља, а у 

XVII веку и важна путна станица и познато насеље. Чувени турски путописац Евлија 

Челебија  је  1660. године био у Баточини, коју назива градом, обима око 800 корака. 

Међутим, пролазници Баточину зову селом, варошицом и градом. Свакако овде није реч о 

променама у месту, напредовање од села до града, већ је више реч о разлици у оцењивању 

описивача. Крајем XVII века у аустријско – турским ратовима Баточина је настрадала и 

опустела. Из досада познатих извора се види да је сеоба Срба 1690. године оставила пуста 

сва села на данашњој територији баточинске општине. И у доба аустријске окупације 

северне Србије (1718 – 1739. године), из познатих писаних извора, потврђује се раније 

изнета констатација да су после пропасти Деспотовине (падом Смедерева 1459. године) 

више опустели и настрадали нижи делови области, ближе моравској долини кроз коју 

води главна комуникација, него виши делови где се одржао већи број насеља. (Милановић 

Д., 1958). 

Тако, Langer помиње на данашњој територији општине Баточине неколико 

ненасељених (пустих) места, и то: Баточину (Batizina), Бадњевац (Batschlovo), Градац 

(Gradaz), Доброводицу (Dobrovodiza) итд., а на Епшелвицовој карти Краљевине Србије 

1718. године уписана је само Баточина (Battachin) као насељено место.  
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Карта 4. Карта положаја Баточине у односу на Цариградски друм. 

Извор:Историјски архив Шумадије 

Према истраживањима Т. Радивојевића (1911) од времена друге турске окупације 

(1739. год.) до Кочине крајине (1788. год.) основана су на данашњим локалитетима села: 

Доброводица, Жировница и Кијево, а од тада до Првог српског устанка Баточина, Горња 

Баточина и Црни Као. Најмлађа насеља основана су за време Првог српског устанка у 

Карађорђевој Србији, од 1804. до 1814. године. Из тог времена су села Милатовац, 

Никшић и Прњавор. (Милановић Д., 1958). 

 После Свиштевског мира 1791. године и у доба Првог и Другог српског устанка 

баточинско подручје улази у оквир ослобођене српске земље, која је због личне слободе, 

повољних природних услова и релативно слабе насељености постала веома привлачна за 

становнике неослобођених српских крајева. Познато је да је и сам Карађорђе упућивао у 

Шумадију досељенике тамо „где има доста пусте земље“.  
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Исељавањем Турака и досељавањем Срба, а налазећи се на важној раскрсници 

путева, Баточина се развила у чаршију која је 21. септембра 1872. године указом кнеза 

Милана Обреновића проглашена варошицом. Иначе, Баточина се као варошица почела 

подизати одмах после Другог српског устанка 1815. године. Тих година Баточина је имала 

трговце, занатлије, а ускоро је кнез Милош подигао свој конак да би имао свратиште кад 

путује између Крагујевца и Пожаревца. 

Баточина је између два светска рата привредно ојачала. У том периоду је 1928. 

године  добила водовод, а 1940. године  и електрично осветљење.  

Првобитне колибе и брвнаре се током XX  века замењују кућама од цигле, тако да 

Баточина постаје са исељавањем Турака права патријархална варошица. Село Баточина је 

разређеног типа и подељено на 11 махала. На формирање типа утицали су економски 

узроци, начин настањивања и морфолошки чиниоци. Највеће су махале: Турчин (данас 

Горња Баточина), Шоњска мала и Јоцићка мала. Куће у махалама су збијене, с малим 

двориштима и малим бројем привредних зграда; оне су подигнуте око правих и широких 

улица. Насеља баточинске општине  по свом положају су различитог типа. Могу се 

груписати у три групе. У прву, најбројнију спадају она чије су куће на странама 

главичастих брда, терасама (Доброводица, Жировница, Кијево и др.); у другу групу 

спадају села на заравњеној површини (варошица Баточина), а у трећу насеља поред пута и 

на странама потока (Бадњевац, Брзан, Градац). (Милановић Д., 1958). 

Међутим, у новије време, услед трансформације унутар самих насеља као резултат 

друштвено – економских процеса, нека насеља теже изласку на комуникације. Такође, 

промене су присутне и у физиономском смислу, па се тако на местима старих приземних 

кућа патријархалног типа јављају модерне вишеспратнице.  
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3.3. Привреда 

У послератном периоду, као и многи други крајеви у нашој земљи, и Баточина је са 

својом околином ушла у фазу преображаја и економског напретка. Овај просперитет у 

основи карактерише комплексан економски развитак и јачање привредних функција. 

Рационалније искоришћавање природних богатстава, знатна улагања у инфраструктуру 

допринела су развоју пољопривредне производње, јачању индустријских капацитета, 

занатства, трговине, саобраћаја и туризма и тиме омогућили да се Баточина развије у 

центар производног потенцијала. Међутим, распадом Југославије, увођењем економских 

санкција и бомбардовањем наше земље долази да пада обима производње, тешке 

економске ситуације у свим привредним делатностима и до знатног пада животног 

стандарда становништва.  

Основне функције Баточине, као полифункционалног насеља и њене општине су: 

пољопривредна, индустријска, занатска, трговинска, саобраћајна, туристичка и др.  

3.3.1. Пољопривреда 

Истакнути природни услови омогућују значајан привредни развој општине 

Баточина, а нарочито њене пољопривредне производње. Наиме, пољопривреда је 

природом предодређена привредна грана готово читаве Шумадије. Природне погодности 

(рељеф, геолошки и педолошки састав тла, климатске особености и хидролошке 

могућности) пружају одличне услове за развој савремене пољопривреде. Иако још увек 

нису у потпуности искоришћени расположиви агроеколошки услови, пољопривреда 

баточинске општине има веома значајну улогу у њеној свеукупној привреди. И поред тога 

што је после Другог светског рата нарочита пажња посвећивана развоју индустрије, 

примарна делатност у општини је пољопривредна делатност, која видно напредује 

последњих неколико деценија, уз примену механизације, мелиорације и хемизације. 

Једини недостатак лежи у чињеници да су присутна бројна индивидуална газдинства која 

су уситњена и расцепкана, те се на њима обавља ситна робна производња, подложна 

осцилацијама. 
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И поред постигнутих успеха на унапређењу пољопривреде и повећању 

пољопривредне производње, постоје велики потенцијали у атарима баточинске општине 

за даље интензивирање производње изменом начина коришћења појединих категорија 

земљишта и саме структуре пољопривредних површина. Тако, на пример, даљим 

претварањем ливада и пашњака у оранице повећаће се продуктивност земљишта. 

Следећи графикон показује структуру и начин коришћења обрадиве површине у 

општини Баточина (графикон 4.). 

Графикон 4.  Оранична површина по начину коришћења у општини Баточина у 

2004. години: 1 – стрна жита и кукуруз, 2 – сточно крмно биље, 3 – повртарско биље, 4 – 

индустријско биље, 5 – остали засади, угари и необрађене површине. 

 

Извор: Oпштина Баточина 

Јасно се може закључити да је ратарска производња основна, базична грана 

пољопривреде општине Баточине. Њени производи чине основну храну становништва и 

основу за развој сточарства, а такође као сировине они представљају и значајну основу 

за развој прехрамбене индустрије.  
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Ратарство – Ратарство обухвата производњу жита, индустријског биља, поврћа и 

сточног крмног биља.  

Погодни природни услови на територији општине Баточине омогућују гајење 

различитих биљних култура. По количини и важности производа за људску и сточну 

исхрану на прво место долазе: пшеница (просечна производња у периоду 1993 – 2004. год. 

износила је око 7.482 тоне), кукуруз (просечно 14.646 тона), јечам (просечно 560 t), овас 

(12,5 тона), сунцокрет (631 тона), шећерна репа (ниски приноси), соја, уљана репица и 

дуван (занемарљиви приноси), повртарско биље (годишњи просек – 6.854 тоне) и сточно 

крмно биље (око 10.088 тона).  

 Воћарство – Воћарство има дугу традицију, јер су природни услови на благо 

заталасаном терену и подгорини побрђа општине Баточине (умерено – континентална 

клима са великом температурном сумом и одговарајућим педолошким саставом 

земљишта) веома повољни за гајење воћа. Заступљене су готово све врсте континенталног 

– средњеевропског воћа. Стога, данас североисточни, јужни и југозападни брежуљкасти 

делови у високој зони до 400 m на територији општине представљају област са 

оптималним условима за гајење ове врсте воћа.(Oпштина Баточина.,2012.). 

 По броју родних стабала истиче се шљива, јабука, крушка, вишња, јагодичасто 

воће и сл. Највеће коришћење воћа је за потребе прехрамбене индустрије, индустријску 

производњу алкохола, печење ракије, трошење у свежем стању и др.  

 Виноградарство – Повољни природни услови на територији општине омогућили 

су да се винова лоза одавно одомаћи. Заслуга је пре свега у благо заталасаним побрђима, 

косама, надморске висине до 250 m источне и југоисточне експозиције. Но, и поред тога 

овај потенцијал није у потпуности искоришћен. Тако су, укупне површине под 

виноградима (у периоду 1993 – 2004. године) износили око 261 ha или 2,5 % 

пољопривредних површина са просечним приносима од 2.072 тоне.(Oпштина 

Баточина.,2012. ). 
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 Сточарство – Сточарство, засновано на крмној бази ратарства, представља 

значајну пољопривредну грану. Сточарство је најзначајнија грана производње у 

пољопривреди баточинске општине. Оно је најважнији део пољопривреде јер даје главне 

прехрамбене производе (млеко, месо, јаја), а и значајан је извор сировина за индустрију.  

 Иако у општини Баточина постоје повољни услови за развој сточарства, они 

нажалост нису довољно искоришћени.  Графикон бр. 5. показује  структуру сточног фонда 

у општини.  

Графикон 5. Однос броја и врсте стоке у процентима 1981. и 2002. године.: 1 – живине, 2 – 

свиња, 3 – оваца, 4 – говеда и  5 – коња. 

  

Извор: Oпштина Баточина.,2012. 

Може се закључити да је у овом периоду дошло до смањења броја свих грла као и 

да је бројније заступљена ситна стока. 
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3.3.2. Индустрија 

До другог светског рата, привреда општине Баточине била је заснована на 

пољопривредној производњи, трговини, занатству и др. У послератном периоду настају 

промене у структури привреде. Развој занатско – производних предузећа створио је услове 

за појаву и развој индустрије. Геолошко – петрографска структура баточинског подручја 

је значајан чинилац сировинске базе за развој индустријске производње. Сем сировинске 

базе, за развој индустрије значајни су и други друштвено – економски чиниоци – радна 

снага и саобраћајни услови (повезаност са моравско – вардарском удолином). 

Структура баточинске индустрије, у овом степену развоја, углавном је хетерогена. 

Њу чине: 1. Предузеће за производњу трикотаже “Душан Дугалић”, 2. А.Д., Предузеће за 

производњу грађевинског материјала “Стражевица”, 3. Предузеће за производњу и промет 

производа и ауто – делова од гуме “ Крагуј” – Баточина, 4. Предузеће за производњу, 

промет и услуге “ Поли Пак” д.о.о. – Баточина и од 2006. године, се између осталих 

истиче и Компанија “Шафенахер Грах Аутомотиве”. (Oпштина Баточина.,2012.). 

 

Слика 3. Део индустријске зоне у Баточини. 

Извор: Влашковић Н.,2012. 
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3.3.3. Занатство 

 Као и у ранијем периоду, и у послератном занатство се структурално мењало и 

прилагођавало новим потребама у измењеним друштвено – економским односима. Због 

тога су неки занати изгубили значај или нестали, или су се јавили нови као пратећа појава 

урбанизације. Производно занатство, односно занатска делатност у ширем смислу 

представља ембрион неким, већ напоменутим индустријским предузећима. Већи број 

занатских радионица се налази у варошици Баточина. Ту су углавном заступљени 

производно – услужни занати, док су друге делатности у мањем броју. Уопште узето, 

занатство се у општини налази у опадању и нестајању. 

3.3.4. Саобраћај 

 Истакнута повољност саобраћајно – географског положаја општине Баточине 

умногоме је допринела развоју саобраћаја. Пуштање у саобраћај железничке пруге 1887. 

године, на релацији Лапово – Крагујевац, битно је утицало на развој и осавремењивање 

друмског саобраћаја. Непосредна близина лаповског железничког чвора и важне 

раскрснице међународних железничкох линија и савременог Аутопута Београд – Лапово – 

Ниш (Коридор 10) од кога један крак пролази кроз територију баточинске општине, 

повезује  Баточину са развијеним привредним центрима. Од значаја су и асфалтни путеви 

локалног карактера и некатегорисани који повезују сва сеоска насеља са општинским 

средиштем, варошицом Баточином. Стога је железничко – друмска саобраћајна функција 

Баточине добила значајно место у привредном животу општине. 

 Укупна дужина путева у 2004. години на територији општине Баточине, без 

аутопута, износила је око 74 km, и то: 12 km дужине магистрални пут са савременим 

коловозом, 6 km је регионални пут са савременим коловозом и 56 km  су дугачки локални 

путеви са 38 km савременог коловоза. То значи да је укупна дужина путева са савременим 

коловозом на територији општине износила 56 km, тј. 75,7 % од укупне дужине 

категорисаних путева. Општина Баточина је у групи најгушће покривених општина 

Дунавско – моравског коридора и представља значајно саобраћајно чвориште. (Oпштина 

Баточина.,2012. ).  
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3.3.5. Туризам 

 Туристичко – географски положај општине Баточине веома је повољан. Благе црте 

рељефа са долинама и заравњеним развођима између појединих сливова омогућили су 

градњу важних путних праваца који воде преко њене територије чинећи је 

комуникативном. Модернизацијом друмских саобраћајница различитих праваца, које 

пролазе  кроз територију општине Баточине, као и железничка саобраћајница, дају јој 

важан транзитни значај што је знатно утицало на свеукупне економске прилике. Према 

томе, добра саобраћајна повезаност и доступност општине представља један од значајних 

фактора за масовни развој излетничког и транзитног туризма на било ком њеном 

простору. У Баточини и њеној непосредној околини постоје повољне потенцијалне 

могућности за боравишно – рекреативни и транзитни туризам, чему погодује и њен 

положај у близини већих градских агломерација (Крагујевац, Београд, Јагодина и др.). 

 Разноврсни су мотиви за туристичку посету општини Баточина. За развој туризма на 

њеном подручју подједнако су значајни природни и антропогени туристички мотиви.  

 Природни туристички мотиви – Природни туристички потенцијал, на релативно 

малом простору општине Баточине, представљен је разноврсним природним реткостима и 

лепотама, које имају велики значај за развој туризма. Конфигурација терена општине 

Баточине је таква да погодује свестраном развоју туризма. Благо нагнути делови и заравни 

општинске територије са својим природним лепотама, специфичним географским 

положајем, повољним поднебљем, богатим листопадним и четинарским шумама, бистрим 

речицама и изворима, разноврсном дивљачи (нарочито у Роготу), културно – историјским 

знаменитостима и насељима викенд – кућа пружају изванредне могућности за одмор и 

рекреацију, ловни и риболовни, спортски летњи и зимски туризам.  

 Хидрографски туристички мотив на простору општине су комплементарне 

вредности, као производ климата и рељефа, са којима чине јединствену целину. Истакнуто 

је да се истичу речни токови Велике Мораве и њене притоке Лепенице. 
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 Биогеографски туристички мотив на територији општине Баточине доста је богат и 

разноврстан. Представља значајну туристичку вредност, јер ублажава климатске екстреме, 

спречава ерозију, даје посебну лепоту пејзажу и условљава настањивање већег броја ниске 

и високе дивљачи и птица, значајних за ловно – рекреативни и боравишни туризам. 

 Ловачко удружење “Рогот” у Баточини, основано 1936. године, знатно доприноси 

развоју туризма на територији општине. Оно газдује ловиштем које се простире на 13.500 

hа. Већи део ловишта је под шумарцима, а једна трећина ловишта је у равници поред 

Велике Мораве и Лепенице. У том пределу су вештачка језера – шљункаре и моравишта са 

великим бројем барских птица. 

 У равничарском делу налази се познати резерват Рогот на површини од 365 hа. 

Шумски комплекс Рогот познато је излетиште и ловиште на пернату и високу дивљач.У 

њему су срндаћи – капиталци, као и фазанерија. Шумским комплексом Рогот од 1995. 

године газдовала је “Србијашума”, а сада је додељено Ловачком удружењу “Рогот” – 

Баточина на газдовање. 

 Имајући у виду постојање традиције лова, разноврсност пејзажа, контрасте 

планинских пространстава и речних долина и близину већих градова, потребно је више 

посветити пажњу ловном туризму на подручју општине. 

 Осим ловног, на овом простору је развијен и риболовни туризам. У ту сврху постоји 

општинска организација спортских риболоваца “Лепеница”, основано 1993. године са 

намером да окупи све заљубљенике у спортски риболов. (Oпштина Баточина.,2012.). 

 Антропогени туристички мотиви – Мотиви ове категорије се заснивају на 

знаменитостима саме Баточине и читаве њене области, која је имала бурну историју, затим 

на објектима сакралне архитектуре (манастири и цркве), споменицима културе и др. 

 Од значајних антропогених туристичких мотива општине Баточине посебно треба 

истаћи пећину у подножју Јерининог брда у Градцу, средњовековне објекте сакралне 

архитектуре и културно – историјске знаменитости. 
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 Пећина у селу Градцу налази се у подножју Јерининог брда (167 m), на њеној 

северозападној страни, са десне долинске стране реке Лепенице. Пећина се састоји од две 

мање дворане карактера окапине. Већа окапина је дугачка 6 m, а широка 4 m, док је мања 

окапина дуга 4,5 m и широка 3,5 m. Отвори пећина се налазе на 12 метара изнад тока 

Лепенице, на око 130 m надморске висине. Ова пећина, у подножју Јерининог брда на 

коме се налазе остаци Јерининог града – утврђења, као што је истакнуто, са Рисовачком 

пећином код Аранђеловца представљају прва палеолитска насеља прачовека која су 

систематски испитивана на Балканском полуострву. Она, као богато налазиште културе 

прачовека и као природна реткост, представља објекат изузетног научног, али и 

туристичког значаја. (Милић Ж.,1995). 

 

Слика 4. Јеринино брдo на којем се налазе остаци “града”, а у подножју палеолитска 

пећина. 

Извор: Милић Ж.,1995. 

 Манастир Грнчарица се налази у живописном пределу Прњавора, који је раније 

носио име Грнчарица према истоименом манастиру, чији је био посед (Прњавор). Овај 

средњовековни манастир, према предању подигао је краљ Драгутин Немањић, крајем XIII 

и почетком XIV века. 
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 У турском попису 1739 – 41. године Грнчарица је означена као манастир в. Никола 

код села Грнчарица и то пуст. После рушења у најезди Турака манастир је подигнут на 

месту где се и данас налази. Он је више пута рушен, паљен и једанпут премештен.  По 

народном предању, њега су обновила три брата Грка, који су иначе били грнчари па је 

народ у знак захвалности манастиру дао име Грнчарица. Познато је да је манастир спаљен 

у време Кочине крајине. Последњи пут је страдао за време Другог светског рата. У XIX 

веку Грнчарица није сматрана манастиром већ само парохијском црквом. Доласком 

уставобранитеља Грнчарица је поново постала манастир. Притом је у оквиру манастира 

отворена основна школа и на тај начин је манастир добио улогу какву су имали српски 

средњовековни манастири. Иначе, Баточина има и своју цркву од 1840. године што је 

такође вредно помена и представља значајан туристички мотив.(Српско г-друштво., 1986). 

 

Слика 5. Манастир Грнчарица. 

Извор: Влашковић Н.,2012. 

 Такође, вредна помена је и Црква брвнара подигнута у време Милоша Обреновића, 

1822. године, покривена шиндром, која је као црквени храм служила све до 1928. године, 

када је сазидана нова, садашња камена црква Светог пророка Илије. Стара црква брвнара 

је као историјски споменик културе под заштитом државе. (Српско г-друштво., 1986). 
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Слика 6. Црква брвнара у Брзану. 

 Извор:Влашковић Н.,2012. 

 На територији општине постоје услови за развој сеоског туризма готово у сваком 

насељу. За туристичку понуду од значаја су поједине природне лепоте и реткости, 

питомост пејзажа, разноврсност домаћих специјалитета, рекреативно учешће у пољским 

радовима, лов и риболов и сл. 

 Из изнетог се може закључити да општина Баточина обилује природним и 

антропогеним потенцијалом, али он није у тој мери искоришћен. Имајући у виду да је 

туризам значајна привредна грана, која као друштвени феномен чини саставни део 

савременог живота, потребно је предузети енергичније мере и ангажовање свих 

привредних и друштвених организација да би се постојећи потенцијал боље валоризовао и 

тиме омогућио бржи развој туризма у овом делу Шумадије. 

 Од природног туристичког потенцијала, значај имају рељеф територије, поднебље, 

хидрографске особине и биљни и животињски свет. Таква особеност географске средине 

омогућава развој, пре свега рекреативно – боравишног и ловно – риболовног туризма. 

 Антропогени туристички потенцијал представља праву туристичку вредност. Од 

значајних антропогених туристичких мотива посебно се истичу: пећина у Грацу у 

подножју Јерининог брда, средњовековни манастири и цркве, културно – историјске 

знаменитости које носе обележје одређених епоха и догађаја, а све су то предуслови за 

развој туризма. 
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Закључак 

 Главни задатак овог рада ми је био да прикажем опште географске карактеристике 

општине Баточине на које огроман утицај имају претходно истакнути географски 

елементи и фактори.  

 Док се са једне стране истичу веома повољан географски положај, пре свега са 

саобраћајног аспекта, повољни орографски услови предодређени заталасаним и 

брежуљкастим тереном, блага клима, близина већих речних токова (Велике Мораве и 

Лепенице), разноврстан педолошки покривач и биљни и животињски свет, дотле са друге 

стране, имамо незавидну привредну ситуацију, узроковану политичким и економским 

дешавањима у последњој деценији XX века на простору Југославије, што се одразило 

престанком функционисања бројних предузећа у општини и крахом пољопривреде која се 

некада истицала као примарна и једна од најразвијенијих привредних делатности.  

 Такође, треба имати на уму да је ово у прошлости био веома привлачан крај за 

насељавање, чему су допринели и повољни саобраћајно – географски услови. Данас је 

Баточина савремено насеље, која је урбанистичким преображајем битно изменила свој 

географски лик и физиономију у односу на ранија историјска раздобља. Међутим, 

последњих деценија становништво се масовно исељава у веће гравитационе градске 

центре, што је са једне стране последица ширења феномена урбанизације, а са друге 

неатрактивности и неперспективности мањих, руралних насеља. Као важна 

карактеристика популације баточинске општине, осим исељавања је и појава депопулације 

– негативног природног прираштаја и појава старачких домаћинстава, што додатно 

компликује неповољну демографску и привредну слику овог простора. 

 Но и поред свега тога, једна од позитивних одлика је могућност развоја туризма, 

чији природни и антропогени потенцијали, нажалост нису у довољној мери искоришћени. 

  Можемо закључити да перспектива друштвеног, привредног и било код другог 

облика развоја општине, зависи од решавања постојећих проблема, пре свега економске и 

демографске природе, као два најистакнутија проблема, што треба поставити као 

приоритет у наредном периоду.  
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