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Увод 
 

Насеље Свилајнац се налази у плодној долини Ресаве на 4 km. од ушћа Ресаве у 
Велику Мораву. Иначе Свилајнац се први пут помиње 1467.године у турском попису 
покрајне Браничево. Верује се да порекло његовог имена  почиње  од гајења свилене 
бубе којим су се у великој мери бавили његови становници у прошлости. Данас је 
Свилајнац израстао у у прави мали трговачки и занатски центар. Уз развој занатства и 
трговине, у граду има доста кафана, ресторана, клубова и дискотека. Што се тиче 
развоја туризма, туризам општине Свилајнац гравитира у домену транзитног туризма и 
ако Свилајнац и његова околина имају солидне природне и нарочио културно-
историјске потенцијале за развој туризма. Кроз своје истраживање које сам презентовао 
у овом раду,покушао сам да на што бољи начин прикажем туристичке потенцијале мога 
краја .   

 

 

 

 
 

Слика бр. 1- Грб општине Свилајнац 

Извор http://www.svilajnac.com 
 

 

          

http://www.svilajnac.com/
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1.Туристичко – географски положај 
 

 
Слика бр.2 . – Положај  општине Свилајнац 

Извор http://www.svilajnac.com 
 

 Насеље Свилајнац, као центар истоимене општине са 22 насеља и површином од 
326,40 km2, налази се у Источној Србији у широј зони равничарског дела 
великоморавске долине. На око 4 km низводно од Свилајнца у Велику Мораву се улива 
река Ресава, која протиче кроз град и својом долином отвара - шири низијски део 
ослоњен на моравску низију, по чему се читава ова област назива Ресава. 
Великоморавска долина и правац према Пожаревцу пружају општини Свилајнац 
могућност за развој регионалних функција и ефектну интеграцију у шире развојне 
процесе. 

          По математичком-географском положају, територију општине Свилајнац 
одређују следеће координате: 44º19'10'' и 44º03'20'' с.г.ш.и 21º08' и 21º25'' и.г.д. 
Најсевернија тачка се налази у атару села Кушиљева, најјужнија у атару Војске - обе на 
десној обали Велике Мораве. Најзападнија је у моравском меандру (Лаповски кључ) у 
атару села Црквенца, а најисточнија на развођу Грабовачке и  Врланске реке (село 
Роанда).Према Административно-територијалној подели, општина Свилајнац припада 
централној Србији, то јест њеном јигоисточном делу, и североисточном делу 
Поморавског управног округа. Теритотија општине  је неправилног троугластог облика 
са територијалним продужецима у западном - моравском делу где се, као што је већ 
речено, налазе најсевернија и најјужнија тачка. 
         На северу се граничи са општином Жабари, на истоку са општинама Деспотовац и 
Петровац, на југу са територијом општине Јагодина, а на западу са Баточином и 
Великом Планом. Општина Свилајнац припада среднњем Поморављу јер се цела њена 
западна страна ослања на рок исте реке и целиким делом чини њену природну границу. 
Територија општине обухвата и ушће у Велику Мораву чија је десна притока. 

http://www.svilajnac.com/
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Природне границе општине Свилајнац нису јасно одређене. Брдски предели на 
североистоку-истоку постепемо прелазе у Хомољске планине Бељаницу(1339 m), а на 
југоистоку и југу у Кучајске планине (1243 m). Северозападна област је облажена 
низијским рељефом и срастањем алувијалних равни Ресаве и Велике Мораве. Чак и 
западни део територије који највећом дужином границе прети ток Велике Мораве не 
поклапа се са њом потпуно те не чини стриктну припордну линију граничења.                
Географски положај општине Свилајнац је веома повољан. Као што је већ речено, 
налази се у централном делу Србије што јој даје приближно подједнаку удаљеност од 
северних и јужних граничних могућности за насељавање становништва, а плодни 
алувијални наноси пружаjу могућности за саобраћајницe и повезивање са другим 
крајевима земље. 

Саобраћајна удаљеност Свилајнца од важнијих регионалних средишта 
централне Србије износи: од Београда 109, Ниша 152, Новог Сада 205, Крагујевца 45, 
Зајечара 115, Крушевца 112 и Краљева 99 кm. С друге стране, саобраћајна удаљеност 
града од суседних регионалних и општинских центара износи: од Пожаревца 47 km, 
Велике Плане 20, Жабара 14, Петровца 36, Јагодине 45, Ћуприје 56, Параћина 66, 
Рековца 68 и Деспотовца 22 km. 

 Саобраћајно - географски значај везе Свилајнаца са окружењем мењао се кроз 
време али резултанта тих процеса се позитивно одражава на квантитативне и 
квалитативне карактеристике тих веза. Другим речима, ефекти географског положаја и 
саобраћајних веза Свилајнца са окружењем омогућавају граду и општини 
просперитетан урбани развој, наравно уз њихово технолошко осавремењавање. 

 Према територијалној и административној организацији Републике Србије 
општина Свилајнац са Деспотовцем, Јагодином, Параћином, Рековцем и Ћупријом чине 
Поморавски Округ. Логично је да се најинтензивније функционалне и друге везе 
Свилајнца и поменутих општина одржавају и развијају интезивније него са другим 
општинама. 

  

2. Природне туристичке вредности  
2.1 Рељеф 
 

 Општина Свилајнац је природно - географски комбинација равничарског и 
брежуљкастог рељефа, са умереном климом и плодним земљиштем, што је добра 
основа за најважнију делатност Доње Ресаве - пољопривреду. Налази се на месту где 
долина Ресаве сраста са долином Велике Мораве.  

 Око 42% територије општине чине плодна земљишта, а 56% средње плодна, што 
по основу педолошких карактеристика сврстава ову општину у групу општина са 
надпросечним погодностима за дугорочни развој пољопривреде по овом основу. 

 Подручје Општине Свилајнац се налази у зони 100 до 385 mnm.  
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2.1.1.  Бељаница 
 
У близини Свилајнца налази се планина Бељаница. Бељаница је једна од 

највећих планина источне Србије. Обухвата слив реке Ресаве. Пружа се од запада ка 
истоку у дужини од 24 km, са просечном ширином од око 12 km. Захвата површину од 
309 km2, од чега 246 km2 изразит крашки рељеф у кречњацима. 

          Северни део је висораван са многим вртачама, увалама и слепим долинама 
(Бусовата, Речке са понором дубоким 150 m). Јужни део је стеновит, кречњачки гребен 
Бељаница, висок 1336 m, који стрми одсеком пада у клисуру реке Чемернице, десне 
притоке реке Ресаве. У гребену су многобројне пећине, од којих је највећа Велика 
Атула (560 m). У подножју гребена налазе се Мало и Велико врело.  

 

 
Слика бр.3 . – Панорама Бељанице 

Извор www.pkrunolist.autentik.net 

 

Бељаница је планина богата водом, подземним и површинским токовима. 
Нарочито су интересантни површински токови са великим бројем река и потока 
понорница. Вода у свим токовима је чиста и може се пити из водотока. 

Бељаница је у спелолошким круговима веома позната као изузетно богата 
спелолошким објектима. Најпознатија пећина је Ресавска Пећина, која је уређена за 
појединачне или колективне посете током целе године. Поред Ресавске пећине постоји 
велики број пећина богатих свим врстама пећинског накита.  

Пећине изузетне лепоте су Јеларче, Пионирска пећина, Влашка пећина и Ивков 
Понор, а нарочито се издвајају Извиђачка пећина, која по времену настанка и богатству 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=m9rI8uFy_FVPDM&tbnid=utXog8YvEBGFaM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pkrunolist.autentik.net%2Findex.php%3Fa_id%3D215&ei=LotjUoKcM_Hu0gW_zICACw&psig=AFQjCNGLSoRzfmx7lAEBIDaE-NPfIPnM7w&ust=1382341806884869
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накита не заостаје за Ресавском пећином и Велика Атула, као спелолошки објекат 
посебне важности. 

Лепоту планине Бељанице допуњују кањони реке Ресаве и Клочанице.  

 На висинама преко 700 m постоји велики број колиба у којима живе мештани 
околних села који праве сир изузетног квалитета.1 

Микроклима Бељанице је чиста континентална, тако да је зими неопходна 
зимска опрема за моторна возила. 

Од септембра 2005. године уређена је пешачка стаза између мотела “Лисине“ и 
водопада Велики Бук. Код водопада постоји ресторан “Водопад“ са погачом испод сача 
и овчијим сиром.  

Бељаница као планина има изузетан потенцијал за одређене спортске активности 

 

Спортски потенцијали: 

               

              Mountain Biking 

              Nordic Walking 

              Пешачење  

              Спортски лов 

              Спортски риболов 

              Трчање 

 

 

                     
Слика бр. 4.-Спортски потенцијали Бељанице 

Изворhttp://www.despotovac.com                             

 

                                                 
1 Рајковић М. Ранић-“Путевима Ресаве“,Деспотовац 1998 године,страна 48  

http://www.despotovac.com/
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2.1.2.     Ресавска пећина 
 

   Ресавска пећина се налази на 20 km од Деспотовца, укречњачком брду званом 
Бабина глава на обали крашког поља Дивљаковац. Спада у најлепше пећине у земљи.  

   Раније за пећину су знали само чобани који су се склањали од невремена са 
стадима оваца. Један од чобана је открива 1962. године свилајначким планинарима, да 
би већ исте године она била детаљно испитана од стране новосадских спелолога на 
челу са др. Јованом Петровићем. Радови на уређењу пећине трајали су 10. година, што 
значи да је пећиназванично отворена за посетиоце 22. априла 1972. године. 

 

 
Слика бр. 5.-Ресавска пећина 

Извор www.sagatravel.rs 

 

Дуга је око 4.5 km.Детаљно је истражено 2830m.,а за посетиоце је уређено око 
800m. Једна је од најстаријих испитаних пећина у нашој земљи, стара је око 80 милиона 
година док се старији накит у пећини процењује на око 45 милиона година. 
Температура је стандардна и износи 7 степени C., док влажност ваздуха варира од 80-
100%.Унутрашњост пећине обилује бројним разноврсним дворанама, каналима, 
галеријама, стубовима,сталактитима, сталагмитима, драперијама и окамењеним 
водопадима. По богатству и разнобојности накита Ресавска пећина оправдано носи 
епитет Ресавске лепотице. 

Накит пећине почиње од самог улаза који се налази на 485. m. надморске 
висине.Накит настаје растварањем калцијум-карбоната а боја зависи од минерала кроз 
који пролази вода. Накит се појављује у три боје, ато је црвена, жута и бела. 
Најдоминантнија је црвена боја која потиче од оксида гвожђа,бела потиче од кристлног 
калцијума, а жута од примеса глине. 

За организоване посете урђене су горња и доња галерија. У горњој галерији 
обилазе се четири дворане,прва је дворана стубова или колонада. Друга дворана је 
дворана кошница, где се са леве стране налазе три сталагмита налик на стару кошницу 
плетару које су прављене од прућа и блата. Таваница је прекривена сталактитима који 
се још увек формирају, што је доказ да пећина и даље ради и да се накит ствара. 

Другу и трећу дворану спаја канал црвених брежа.У Србији црвених брежа има 
само у овој пећини.Кањонски канал је најсувљи део у пећини где није ни могло доћи до 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=f8ImvTNSdzUcGM&tbnid=7ASAQKjbAvvHZM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sagatravel.rs%2F1435%2Fresavska-pecina%2F&ei=54xjUvTuIenL0QXu74C4DQ&psig=AFQjCNHQy3qj6gR09muyZR9jw_s8lhLSew&ust=1382342247594669
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формирања пећинског накита. Кречњачка подлога чд стена није порозна, не пропушта 
воду из виших слојева па накита има веома мало. По средини канала са десне стране 
налази се понор, слепи тунел дуг око 25 метара испитан али није уређен за разгледање. 

Кањонским каналом стиже се до треће дворане вишег нивоа пећине предворје 
историје. Име је добило по томе сто је у њој нађен алат и огњиште прачовека (камена 
секира, врхови копља и лобања поларне лисице). Краћим тунелима накнадно 
пробивеним се долази до стазе окамењених водопада, ту срећемо оргуље, а дворана је 
акустична.Могу се видети и два кристално бела кипа звана баба и деда. Дужим 
вештачким тунелом долазимо до четврте кристалне дворане, у којој се налази накит 
обешена овца и стопало слона као и удубљење у зиду пећине настало спајањем 
сталактита и сталагмита, звано затвор или кавез.  

Четврту и пету дворану спаја ходник у коме се креће пећинска гарсоњера 
удубњена и преграђена стубовима 

 

 
Слика бр. 6.-Ресавска пећина 

Извор inserbia.info 

Из кристалне дворане,последње у овом нивоу долази се до пете дворане, која се 
налази на 405 m. надморске висине.То је најнижа тачка,рачунајући од улазне 
капије,која се налази на 485 m.надморске висине. Ова дворана се зове концертна или 
дворана кипова и веома је пространа и акустична. У средњем делу налази се централни 
стуб висок око 20 m. и широк око 12 m., а ту су и бигрене кадице које су некада биле 
напуњене водом.По боји и лепоти украса ова дворана надмашује све остале и 
представља најатрактвнији део пећине.Ту се налази и најлепши стуб сталагмит висок 
12 m.,назван кип мајке са дететом.Цео сталагмит је од црвеног,осим лица мајке и детета 
који је од прелепог белог кристала.Овај сталагмит је заштитни знак Ресавске 
пећине.Овде се могу наћи јако занимљиви стубови,један од њих подсећа на криви 
торањ у Пизи, а ту постоји и кип који је назван џамија.Преградни зид који одваја шесту 
такозвану Бобанову дворану од концертне подсећа на ћеле кулу,на коме је природа 
уклесала украсе у облику људских лобања. 

Шеста је Бобанова дворана која је добила име по деветогодишњем дечаку који је 
силазио са спелолозима при њеном испитивању. У овој дворани налазе се три издвојена 
сталагмита названи породица Тарана. 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sZfslDj70QS1_M&tbnid=cw2_jGY2zU1m-M:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Finserbia.info%2Fnews%2F2013%2F03%2Fresavska-pecina%2F&ei=FY1jUuecEIqN7AbJ0IDoBQ&psig=AFQjCNE946NnJrjQeyJ5Y7L7xIg7CWFJMw&ust=1382342293311856
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Шесту и седму дворану спаја мала галерија названа менза. У њој се налази 
најлепши водопад од белог кристала. Одавде се улази у седму дворану названа корални 
канал у којој се може видети накит јединствене форме и лепоте назван коралима, јер 
подсећају на морске корале. Последња је осма дворана која се зове и блатна дворана. 
Сиромашна је накитом ,а по зидовима се налазе наслаге глине. Иза последње осме 
дворане налази се један сталагмит и сталактит који расту један према другом и који су 
названи љубавни састанак кроз хиљаду година или љубавна чежња. Име су добили по 
томе што се предпоставља да це се за хиљаду година они спојити. 

Од флоре и фауне заступљени су маховина и лишајеви настали под утцајем 
светлости рефлектора и слепи мишеви који се могу видети већ на улазу пећине. 2 

Сезона посета: од 1. априла до 15. новембра (ван сезоне групне посете се 
заказују 

Радно време: од 9.00 до 17.00 часова (сваког дана) 

                                                                                                                                                                      
2. 1. 3.     Водопад Велики Бук 
           Водопад Велики Бук припада хидрокомлексу Лисине и налази се на неких 15 
минута вожње, асфалтним путем од Ресавске пећине према селу Стрмостен. Водопад 
настаје из потока Великог Врела и висине је преко 20 метара, сматра се једним од 
највиших слободних водопада у Србији. Необичног је изгледа јер је вода времном  
направила дубок амфитеатар вертикалних страна у бигреним наслагама, док његово 
дно покривају велики бигрени блокови. Под главним млазом воде налази се језерце 
дубине од неколико метара. Такође постоји једноставан улаз у овај природни 
амфитеатар где се може уживати у облацима водене прашине. 

 
Слика бр. 7.-Водопад Велики Бук 

Извор sr.wikipedia.org 
                        

                       

                                                 
2 http://www.resavska pecina. co. yu. 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=hqFuuTg9mltLfM&tbnid=895Vjby5gQ6a5M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA_%28%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%29&ei=9I1jUt3VLYfasgaiooGYCw&bvm=bv.54934254,d.d2k&psig=AFQjCNEFwAs-f4CDVq2gBfjFcjer7Sj_ow&ust=1382342464744388
http://www.resavska/
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 2. 1. 4.     Винатовача 
 

        Винатовача представља најбоље очувани и по саставу веома карактеристичан део 
масива букове шуме на подручју Бељаница-Јужни Кучај, на неких 15 km од 
хидрокомплекса  Лисине. Прашумске је структуре, са веома обликованим стаблима 
изванредним виталним подмладком, и као такав проглашен је строгим природним 
резерватом.Јединствена букова прашума у Србији.  

 

 

 
Слика бр. 8.-Винатовача 

Извор www.srbijasume.rs 

                                                               

2.2.   Клима 
 

 Климатски услови простора општине Свилајнац, у основи су одређени 
географским положајем и рељефом. Овакву географску конфигурацију употпуњавају 
повољни климатски услови. Клима је умерено - континентална са израженим 
годишњим добима.  

 С обзиром на то да не постоје дуготрајна, приземна сатна мерења нити 
осматрања, овде ће бити узети у обзир доступни подаци. 

 Лета су топла (21,2оС) а зиме релативно благе (0,7оС). Јесени (12,0оС) су топлије 
од пролећа (11,3оС). Најхладнији месец је јануар (-0,5оС) а најтоплији јул (27оС). 
Средња температура ваздуха у вегетационом периоду (април-септембар) је 18,2оС. 
температурни прелаз од зиме ка лету и од лета ка зими је уједначен, јер је повећање од 
марта до маја (10,8оС) и смањење од септембра до новембра (10,8оС) идентично. 

 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDkSL3feR-gnIM&tbnid=m7Ta__o1ppQc6M:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.srbijasume.rs%2Fvinatovaca.html&ei=iI5jUv6UEeip0QWmg4Bw&psig=AFQjCNEXD8P14jhZG5tMfXSHU6m5tTmyww&ust=1382342664322925
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Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Степ.С -0,7 0,8 5,7 11,6 16,5 20,1 22,1 21,4 17,4 11,9 6,6 2,0 

 

        Што се тиче релативне влажности ваздуха она је највећа у зимским 
месецима, када су температуре ниске, док је лети обрнуто. Најниже вредности су у јулу 
и августу,а највише у новембру, децембру, јануару и фебруару. 

  

  

Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

% 83 85 73 67 71 71 66 65 70 76 80 82 

 

2.2.1.   Падавине 
 

        Количина падавина у овом крају је мала. У котлинама је 698 mm, а на 
планинском залеђу и до 850 mm. Највише талога пада у децембру (78 mm), а најмање у 
септембру ( 34 mm).  

        Изохијетна карта се поклапа са линијама рељефа тако да се може закључити 
да и најмања узвишења утичу на колчину падавина. Поједини врхови могу изазвати 
расхлађење ваздушних струја, те се на релативно малим узвишењима јављају често 
јаки, изненадни пљускови. 

 

Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

mm 50 46 48 55 75 99 57 52 49 39 52 54 

 

2.2.2.   Ветрови 
 

        Ветар је значајан климатски елемент код туристичке валоризације простора. 
С обзиром на учесталост могу се издвојити два основна правца кретања ваздушних 
маса у Свилајначком крају: северозападни и југоисточни. Ови правци су истовремено и 
најзначијнији климат овог подручја, при чему југоисточни преовлађује у хладнијем 
делу године, познт као ветар кошава, док је северозападни карактеристичан за топлији 
део године.  

 

Правац N NE E SE S SW W NWI 

Јачина 7 6 7 8 6 7 8 9 
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        Jаки ветрови су југоисточни, западни и северозападни. Обично не трају дуго 
, са изузетком кошаве која може дувати данима. Олујни карактер може имати и ѕападни 
ветар. Овај ветар се појавлјује лети и тада га често прате непогоде. 

 

2.2.3.   Облачност и осунчавање 
 

         Најоблачнији су зимски месеци јануар, фебруар и децембар, а то је доба 
када је влажност ваздуха највећа. Летњи месеци јул, август и септембар су релативно 
ведри што одговара и стању влажности у то доба године.  

         Осунчавање у једном дану или годишњем периоду у непосредној је 
зависности од трајања облачности и годишњег доба. Дужина осунчавања је последица 
релатвне влажности и температуре ваздуха. Осунчавање је најкраће у зимским 
месецима, а најдуже је када су дани дугачки, температура је висока а релативна 
влажност ваздуха је мала.  

         Висина температуре утиче на влажност ваздуха, од ове зависи облачност, а 
ова опредељује дужину осунчавања.  

 

-Средња месечна и годишња облачност  

 

Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

% 8,0 7,5 6,8 6,2 6,5 5,6 4,1 3,8 4,2 5,6 7,6 7,5 

 

-Стварна дужина осунчавања у часовима 

  

Месец 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

h 65 89 148 187 222 253 304 288 226 158 88 83 

 

 Географске, климатске и хидрографске карактеристике као и педолошке, са 
створеном флором и фауном, представљају веома позитиван фактор развоја Свилајнца 
и непосредног окружења у континенталним климатским условима.  

2.3.       Воде 
 

Подручје општине Свилајнац налази се на сливном подручју реке Велике 
Мораве. Сливно подручје Велике Мораве поред саме Велике Мораве чине: реке Ресава 
и Трстена, потоци и притоке (Подјазак, Купиновачки поток, Бук, Булињак, Бељава, 
Гложанска река, Буљаски поток, Роћевачки поток, Ђуриначки поток и Тропоњски 
поток). Ови потоци су бујичног карактера и својим изливањем и плављењем изазивају 
проблеме после отапања снега и обилних киша једном или више пута у току године.  
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У самом ближој околини налази се велики број извора: Стублина, Урошев 
Кладенац, Кавадинац, Плочник, Виноградарац, Зујков Кладенац, Влашки Кладенац, 
Црквина, Томин Кладенац (извире из камена) и Учитељев Кладенац.  

 

2.3.1. Велика Морава 
 

Велика Морава настаје спајањем Јужне Мораве и Западне Мораве близу 
Сталаћа, малог града и централне железничке раскрснице у централној Србији. Од тог 
места до ушћа у Дунав североисточно од Смедерева Велика Морава је дуга 185 km. Са 
својом дужом притоком, Западном Моравом, укупна дужина износи 493 km. Велика 
Морава припада црноморском сливу. Површина слива Велике Мораве је 6.126 
km².Велика Морава протиче најплоднијим и најгушће насељеним подручјем централне 
Србије, звано Поморавље. Поморавље је настало на месту залива некадашњег 
Панонског мора које се исушило пре око 200.000 година. Долина Велике Мораве је 
композитна и састоји се од Параћинско-Јагодинске (Горњевеликоморавске) и 
Доњевеликоморавске котлине између којих се налази Багрданска клисура у дужини од 
17км у којој је Велика Морава усекла своју домну епигенију. 

Притоке Велике Мораве су кратке по дужини. Најдужа је Јасеница (79 km) а 
друге су ретко преко 50 km. Десне притоке су: Јовановачка река, Црница, Раваница, 
Ресава и Ресавица (или Ресавчина). Леве притоке су бројније, укључујући: Каленићка 
река, Лугомир, Белица, Осаоница (или Осаница) Лепеница, Рача, и Јасеница. Многе од 
њих нису богате водом, али током кишних година оне изазивају велике поплаве, што је 
главни проблем целог моравског слива. Пре уливања у Дунав, Велика Морава се рачва, 
чинећи 47 km дуг рукавац под називом Језава, који се улива у Дунав одвојено у граду 
Смедереву пошто се претходно споји са дужом (51 km) реком Раљом, са леве стране 

 
Слика бр. 9.-Долина Велике Мораве 

Извор www.hidmet.gov.rs 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%29&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Crnica
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%99%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CtMlb_IWu-9nRM&tbnid=QG4KbtBmTIvX7M:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hidmet.gov.rs%2Flatin%2Fhidrologija%2Fpovrsinske%2Fsliv_velikamorava.php&ei=345jUufaKq-o0wXD7oDABA&psig=AFQjCNEqJnaV7kOjA-gohZgNFD1Jx0tp_A&ust=1382342751729258
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2.3.2. Река Ресава 
 

Ресава је најдужа притока Велике Мораве дужине 70 km. Настаје од већег броја 
потока који извиру на Бељаници. У горњем току је брза, слаповита, планинска река. Од 
села Дворишта била је раније загађена на дужини од 24 km. У доњем току Ресава има 
просечан проток око 5 кубних метара у секунди. Највиши водостај Ресаве износио је 
око 4 метара. 

 
Слика бр. 10.-Долина Ресаве 

                                             Извор www.despotovac.com 
 
У току ведрих дана Ресава, посебно у горњем току, вода је бистра, беличаста и 

модро-зелена, а увече при заласку сунца светлуца, што представља леп и редак призор 
заједно са околином 

Пробијајући се кроз дивљину, кроз живописне клисуре и кањоне у горњем току, 
Ресава низводније од Деспотовца наставља свој мирнији, спорији и мање жуборни ток 
кроз плодну Доњу Ресаву.  

 
Слика бр. 11.-Кањон Ресаве 

Извор www.discoveryserbia.org 

http://www.despotovac.com/
http://www.discoveryserbia.org/
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Десне притоке Ресаве: Највеће десне притоке реке Ресаве долазе искључиво са 
Бељанице. Њихова имена су : 

 Бељаничка река дужине око 4,5 km, 

 Јелов поток дужине око 4 km, 

 Врелска река дужине око 1,5 km са Чемерницом дужине 5,5 km, 

 Сладајска-Горуњска река дужине око 6 km, 

 Пањевачка река дужине око 9 km, 

 Миливска река дужине око 4,5 km, 

 Плажанска река дужине око 11 km и 

 Грабовска река дужине око 11 km 

Леве притоке Ресаве долазе са Кучаја. Најважније су :  

    Винатовац дужине oкo 5 km, 

    Стојанов потик дужине око 3 km, 

    Клочаница-Суваја дужине око 17 km, 

    Јелов поток дужине око 6 km и  

    Ресавица дужине око 30 km.  

Најдужа притока Ресаве је Ресавица са њеном најдужом притоком Суво 
Недуково и Недуково дужине око 12,5 km. 

 

2.3.2.       Термоминералне воде 
 
   2.3.2.1Локалитет Деспотовачка бања  
 

         На око 20 km,од Свилајнца у околини варошице Деспотовац налази се 
извор термоминералне воде који је условио постанак Деспотовачке бање. Деспотовачка 
бања је лежиште вековне традиције, чија је околина била насељена још у праисторијско 
доба, очему сведоче разни праисторијски налази, као и за време Римљана када су овде 
постојала насеља, на шта указују остаци римског пута и утврђења.3  

 

                                                 
3 http://www.despotovac.com. 
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Слика бр. 12.-Деспотовачка бања 

Извор www.despotovac.com 
 

        Први подаци о Деспотовачкој бањи објављени су између два светска рата. 
Према објављеним подацима из 1922. године код извора је направљена једна зграда од 
слабог материјала са базеном за купање. У то време, ту је долазио народ ради лечења 
само из околине, а тек касније и туристи из других крајева. 

        По подацима из 1937. године, број посетилаца износио је 542, а 1938. било 
је 587 посетилаца. 

        Коначно, 1967. године, озидана је зграда на самом термалном извору, тако 
да се до врела силазило низ неколико степеника. У бањском кругу постављена је ознака 
за бању. У ову бању долазили су мештани околних села и тек по неки туриста. Поред 
бање радила је и гостионица. 

        Године 1975. “Геоинститут“је урадио комплетну хемијску анализу воде. По 
тој анализи реч је о хидрокарбонатно-калцијско-магнезијској води, мале 
минерализације (суви остатак 310 mg/l) и температуре од 26 степени Целзијуса, једино 
је повећана концентрација гвожђа (укупно 1,4 mg/l) . Године 1991. “Геоинститут“ је 
урадио нови пројекат.У њему се помињу подаци о хемизму из 1975.године, а 
издашност је око 2 l/s  

       Лековита вредност се заснива на магнезијуму, калијуму, натријуму, гвожђу, 
калцијуму, литијуму, рубидијуму, баријуму, јоду, фосфору и флуору. Вредност pH је 
7.0 те минерална вода ове бање има неутралну реакцију.  

       Бању најчешће посећују болесници са хроничним реуматичним обољењима 
зглобова, деформатним артритом и окоштавањем вратне и крсне кичме. Ова вода 
помаже и код катра желудца и дебелог црева, и камена и песка у жучној кеси,па многи 
људи пију ову лековиту воду.  

        У склопу Деспотовачке бање налази се хотел “ Ресава “.Важна предност 
хотела је могућност бесплатног коришћења термалне воде Деспотовачке бање која је у 
склопу хотела. Поред тога, хотелски гости лековиту воду могу да користе у 
собама.Такође треба поменути и мотел “ Круна “ је нови туристички објекат у 
приватном власништву на самом улазу у локалитет.  
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2.4.Флора и фауна  
 

 Флористички  састав у подручју општине Свилајнац чини претежно ливадска и 
„коровска“ вегетација, уз доминацију агроекосостема са ратарским кутурама. 
Аутохтону вегетацију овог подручја чине шумске асоцијације Qercetum confertae-cerris 
Rud. (шуме храстова слада и цера) и Querco-Carpinetum moesiacum Rud. (шуме храста 
китњака и граба) које су у великој мери потиснуте антропогеним утицајем формирањем 
секундарних и терцијалних  екосистема. Уз водене токове су се одржали уски појаси 
хидрофилних врста. 

 Фауну на подручју општине Свилајнац чине пролазне, солитарне, животињске 
форме добро адаптиране на антропогено присиство. У ширем окружењу егзистирају 
мање врсте сисара, глодара и птица карактеристичних за поморавски регион као и 
становници резервата ловачког друштва „Мика Брада“ из Свилајнца. 

 

3.Друштвенo-економске одлике 
  

3.1. Историјат 
 

 Плодна подручја Велике Мораве и Ресаве била су насељена још у најдавнијим 
временима. На тим просторима живели су прво Трачани које су покорили Римљани и 
основали своју провинцију Горњу Мезију. Словени рано насељавају Ресаву где су 
познати као Браничевци и Моравци. За Ресаву је посебно важан период од Српске 
деспотовине, када је овај крај доживео завидан економски и културни просперитет. 

 

 
Слика бр. 13.-Панорама старог Свилајнца 

Извор www.svilajnac.com 
 

 Први писани историјски споменици о ресавским селима потичу из 15. века. 
Свилајнац се први пут помиње 1467. године, као село "Свилајнац са 30 кућа". Сматра се 
да је село добило име Свилајнац због тога што су се његови житељи бавили узгојем 
свилених буба и производили свилу. По документима из 1718. године Свилајнац има 
свега 12 домова, а 1733. године село у ресавској парохији има 28 домова. Године 1930. 
записано је, да је Свилајнац варош на реци Ресави и да се варош дели на: Чаршију, 
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Бојачу, Влаовачку малу, Доњи крај, Запис и Циганску малу. Свилајнац у том тренутку 
има 1187 кућа са 5356 душа. 

Битнији датуми у историји Свилајнца: 

• 1476. године први писани подаци о Свилајнцу, 

• 1818. године почела је са радом Основна школа,  

• 1825. године оснива се Народни суд-магистрат,  

• 1827. године саграђена је православна црква,  

• 1832. године формирана је болница, 

• 1862. године Пошта-телеграф,  

• 1868. године основана је Читаоница Омладине ресавске,  

• 1871. године излази први провинцијски лист „Ресавски поштоноша“, 

• 1875. године отворена је прва апотека,  

• 1879. године оснива се гимназијска реалка,  

• 1885. године Ресавска штедионица, први новчани завод у Ресави, 

• 1888. године Свилајнац добија статус варошице,  

• 1909. године Свилајнац добија среску болницу; 

• 1957. године основана Средња пољопривредна школа у Свиланцу; 

• 1970. године почиње са радом Термоелектрана „Морава“. 
Ресава је дала једног од најславнијих српских јунака Првог српског устанка 

војводу Стевана Синђелића из Грабовца. Међу познатим историјским личностима 
ресавског краја налазе се Димитрије Катић из Црквенца, Милосав Здравковић-Ресавац 
и кнез Петар Јаковљевић из Гложана. 

3.2.Становништво 
 
 Општина Свилајнац се налази у централном делу Републике Србије. Према 

територијалној и административној организацији Републике Србије општина 
Свилајнац, са општинама Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац и Ћуприја, чини 
Поморавски Округ. Територија општине Свилајнац, са површином од 326,4 km2, 
смештена је у североисточном делу Поморавског округа. Она обухвата 12,47 % 
територије Поморавског округа а у њој је концентрисано 11,52 % насеља и 12,54 % 
укупног становништва овог округа (око 33.000 становника).  

 По званичном попису уз 2011. године општина Свилајнац има 25.257 становника 
али тада нису узете у обзир особе на привременом раду у иностранству којих има око 
8.000. 

          Можемо рећи да се кроз однос урбаног и руралног становништва јасно види и 
привредна структура општине.С  обзиром  да  је  општина Свилајнац типично 
пољопривредна општина,удео руралног становништва иде и преко 30 % ,за разлику од 
типичних индустријских центара  у  региону  Шумадије и Поморавља 
(Крагујевац,Аранђеловац,Јагодина,Ћуприја...) где су миграторна кретања  
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становништва ка градским срединама била израженија и где учешће руралног 
становништва у укупном  контигенту досеже максимално до 10%. 

         Као и у већини општина у Србији,и у општини Свилајнац становништво 
стари,тако да су најбројнији становници преко 70 година старости.На територији 
општине Свилајнац према подацима са пописа становништва из 2011.године,у укупном 
контигенту становништва,радно способна становништво (мушкарци 15-64 година и 
жене 15-69 година) учествује са 56,47% ,док је учешће становништва старијег од 60 
година у укупном броју становника 29,86%. 
Кретање броја домаћинстава у периоду између два пописа (2002-2011.) указује да је у 
општини Свилајнац у наведеном периоду дошло до пада броја домаћинстава.Просечан 
број чланова домаћинства у општини износи 3,14. 

         Требало би нагласити,да је податак о укупном броју становника скуп података 
добијених од велике Матичне службе општине Свилајнац. Наталитет карактеришу 
знатне осцилације. Он се кретао у распону од 8,8‰ (1966. Године) до 15,8‰ 
(1993.године).Општа стопа морталитета становништва града креће се у распону од 
8,7‰ (1968.године) до максимално 12,8‰(1994.године).Највећа стопа природног 
прираштаја евидентирана 1971. године и износила је 5,3‰, а најмања 1986.године 

 када је стопа природног прираштаја  имала негативну вредност и износила -0,01‰. 
        Општина Свилајнац има негативна миграциона кретања као и у осталом и 
целокупни регион Шумадије и Поморавља.Радне миграције у иностранству са подручја 
општине Свилајнац имају вишедеценијски континуитет и знатно просторну 
израженост.Број наших суграђана на раду код страног послодавца или на самосталном 
раду износио је 7.017 становника.Од тог броја је 3.609 мушкараца,а 3.408 жена. 
Миграције су најизраженије према Француској,Швајцаркој,Аустрији и Немачкој,а 
заступљене су и ка другим земљама као што су Шведска,Белгија,Италија и друго. 

       Територију општине Свилајнац чине 22 насељена места, односно подручја 
катастарских општина која улазе у њен састав. Сва насељена места, због прегледности, 
су приказана у табели. 

Ред. број Назив насељеног 
места 

Катастарска општина Популација 

1.  Бобово Бобово 1349 

2.  Бресје Бресје 230 

3.  Војска Војска 1050 

4.  Врлане Врлане 180 

5.  Гложане Гложане 1017 

6.  Грабовац Грабовац 1012 

7.  Дубље Дубље 1050 

8.  Дубница Дубница 607 

9.  Ђуринац Ђуринац 309 

10.  Купиновац Купиновац 386 

11.  Кушиљево Кушиљево 2569 

12.  Луковица Луковица 778 
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13.  Мачевац Мачевац 217 

14.  Проштинац Проштинац 254 

15.  Радошин Радошин 550 

16.  Роанда Роанда 572 

17.  Роћевац Роћевац 356 

18.  Седларе Седларе 690 

19.  Суботица Суботица 757 

20.  Свилајнац Свилајнац 9131 

21.  Тропоње Тропоње 901 

22.  Црквенац Црквенац 1282 

 Укупно           25257 

 

  Етничку структуру становништва општине Свилајнац чине Срби(95,34%) са 
националним мањинама међу којима су најбројнији Власи(0,92%),а затим Роми 
(0,73%). 
             Када говоримо о религији и вероисповести становника општине Свилајнац 
најбројнији су православци (98,33%),сходно етничкој структури становништва,док  су 
друге религије заступљене у много мањем обиму. 

 

Националност Број % Националност Број % 

Срби 24579 96.34667 Румуни 81 0.31751 

Црногорци 33 0.129356 Руси 1 0.00392 

Југословени 35 0.137196 Словаци 2 0.00784 

Албанци 1 0.00392 Словенци 6 0.023519 

Босанци 1 0.00392 Украјинци 1 0.00392 

Бугари 5 0.019599 Хрвати 34 0.133276 

Власи 235 0.921171 Друго 9 0.035279 

Мађари 2 0.00784 Неопредељени 98 0.384148 

Македонци 27 0.105837 Регионално 1 0.00392 

Муслимани 4 0.01568 Непознато 168 0.658539 

Немци 1 0.00392 Укупно 25511 100 

Извор: Завод за статистику Републике Србије 

            3.3.Привреда 
 

 Најзначајнији потенцијали општине Свилајнац огледају се у примарној 
пољопривредној производњи и у прерађивачкој индустрији, затим у производњи 
намештаја и индустрији прераде метала. 
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 Данас, на територији општине Свилајнац, поред свих реалних проблема, постоји 
велики број успешних предузећа која послују по савременим условима тржишне 
привреде и упошљавају значајан број радника. Неки од најзначајнијих носиоца у својој 
области су: „ЈУГОМЕТАЛ“, „ХУМ комерц“, „Жар-Свилајнац“, „Бреза“, „Неша 
комерц“, „Ресава комерц“, хотел „Топољар“, Навип Црквенац, „Еуро метал“ итд. 

 Много више података о привреди и активностима које предузима општина 
Свилајнац на развоју привреде, пољопривреде и туризма можете наћи у „Стратегији 
развоја општине Свилајнац од 2007. до 2013. године“ на сајту www.svilajnac.org.yu  

 

4.Културно – историјске вредности 
 

На излазу из Свилајнца за Деспотовац, десно се одваја регионални пут који 
повезује села Црквенац, Гложане, Бресје, Радошин и Војску и тако општину Свилајнац 
спаја са Јагодином. Сва ова села нанизана су на десној обали Велике Мораве која се у 
записима из старина називана и „Ресавска Света Гора“. 

По предању некада је било много задужбина, али се најчешће помињу два 
податка. У једном запису пише да је било много задужбина свака је била намењена 
једном Христовом апостолу, чије је име и носио (на пример, Томић - апостолу Томи, 
Јаково - апостолу Јакову итд.). Друго предање, које се очувало до данас, јесте оно о 
Богоугодној браћи Тути, Јакову, Томи, Златку и сестри Ради, који су између села Војске 
и Црквенца подигли сваки за себе по једну задужбину, манастир или цркву. Скоро свако 
село има по једну или више црквина и зидина старих манастира и оне се махом везују 
за име деспота Стефана Лазаревића, а нарочито за име Вука Бранковића, као на пример 
у Црквенцу, Радошину и Гложану.  

„Ресавску Свету Гору “ чине следећи манастири: Миљков манастир, манастир 
Добреш, манастир Златенац, манастир Радошин, манастир Томић, манастир Јаково и 
манастир Хум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 14.-Карта манастира „Ресавске Свете Горе“ 

                                  Извор www.svilajnac.com 
    

http://www.svilajnac.org.yu/
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4.1.Миљков манастир - Св. Ваведење Пресвете Богородице 
  
 Миљков манастир (раније Буковица), посвећен је Св. Ваведењу Пресвете 

Богородице. Налази се на 10 км од Свилајнца, на десној обали Велике Мораве у атару 
села Гложана. Није познато ко је подигао манастир Буковица, али први писани 
документ о манастиру Буковици датира из 1374. године за време владавине Кнеза 
Лазара. Претпоставља се да је ктитор манастира Буковица био Стефан Лазаревић. Кроз 
историју манастир је више пута паљен, рушен и обнављан. Постоје историјски подаци 
који говоре да је у манастиру Буковица око 1420. године радила манастирска 
преписивачка школа, за преписивање старих књига.  

 У време Кочине крајине 1787. године манастир је затечен у рушевинама. Крајем 
18. века обнавља га Миљко Томић, трговац из Гложана, по коме добија садашње име 
Миљков манастир са црквом Ваведења Пресвете Богородице.  

 Од 1787. године па надаље, у манастиру је радила школа, где су стицали 
писменост многи знаменити Срби овог краја: Марјан Здравковић - старешина ресавски, 
Петар Јаковљевић – кнез ресавски, Стеван Синђелић – војвода ресавски. Уз помоћ 
монаха Миљковог манастира одржавана је веза са устаницима Коче Анђелковића ( 
Кочина Крајина – Фрајкорски рат). 

Крајем 18. века, ресавски Кнез Петар Јаковљевић из Гложана, почео је са 
обнављањем манастира, јер су га Турци после пада Кочине Крајине, за одмазду 
спалили. 

 
Слика бр.15-Миљков манастир 

Извор http://www.svilajnac001.co.rs 

 

 У периоду припрема за Први српски устанак, Миљков манастир постаје место 
окупљања, ресавских и шумадијских устаника. У време Првог српског устанка 
манастир је по други пут обновио јеромонах Мелентије, а Карађорђе Петровић поклања 
звоно. Позната је била жива активност Миљковог манастира у повезивању устаника с 
обе стране Мораве. Због такве улоге манастира, Турци после пропасти Првог српског 
устанка 1813. године пљачкају и поново спаљују манастир. 

http://www.svilajnac001.co.rs/
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 У време Другог српског устанка, Миљков манастир делимично обнавља игуман  
Мелентије. Звоно које је Карађорђе Петровић поклонио манастиру 1830. године однето 
је у Крагујевац које се прво огласило у тек ослобођеној Србији. 

 Значајнија поправка Миљковог манастира била је 1856. године коју је водио 
игуман хаџи Пантелејмон. Иначе, још увек стоји натпис о овој „оправци“ из 1856. 
године на јужном зиду. Тада црква добија данашњи изглед.  

 Црква Миљковог манастира је мала, једнобродна грађевина, основе у облику 
уписаног крста. Зидови су масивни, од необрађеног камена и малтерисани споља и 
унутра. Кров је на две воде и покривен лимом. Олтар је одвојен од наоса дрвеном 
преградом иконостаса, од ораховине, рад Милана Милошевића из Прељине. Иконе у 
иконостасу рађене су у византијском стилу, на дасци, масним бојама са нешто позлате. 
У овом манастиру чува се и чудотворне иконе Богородице Ахтирске  из 1739. 
године, коју су донели руски монаси - емигранти, 1926. године, на челу са јеромонахом 
(касније архимандрит) Амвросијем Кургановим. Велики допринос православној вери 
дали су руски монаси а посебно Амвросије Курганов (старешина манастира), Кипријан 
Керн (познати литургичар у овом манастиру примио монашки чин) и Свети Јован 
Шангајски (руски светац и епископ Шангаја-Кина) који су овде живели и радили у 
периоду после Првог Светског рата. У Миљковом манастиру је од 15. до 29. јуна 1928. 
године пребивала чудотворна икона курске Божије Матере, велика светиња руског 
народа.4 

 Конаци манастира су лепе, нове грађевине у стилу моравске куће. Двориште и 
економски део манастира су лепо уређени и добро очувани. Брижљиво уређено 
двориште и пространи конаци показују марљивост и залагање монахиња предвођене 
игуманијом хаџи-Доротејом од 1952. године. 

 Манастир одржава традицију прославе Светог Преображења Господњег, 19. 
августа, као заветину некадашњег насеља у близини. И до дана данашњег, овај празник 
се прославља у манастиру, као општенародни сабор.  

 

4.2.Манастир Златенац – Св.Врачи Козма и Дамјан 
 

 Манастир Златенац је посвећен Св. Врачима Козми и Дамјану, симбол је 
страдања и рушења али и васкрса, обнове и препорода. Манастир Златенац налази се у  
атару села Гложане у Доњој ресави, пет километара на југоистоку од Гложана. 
Манастир лежи у дивном природном окружењу, на месту које је од давнина познато 
под називом „Црквине“, окружен шумом и виноградима, на самој обали Велике 
Мораве. Златенац је саграђен у 14. веку и сматра се да је ктитор Деспот Стефан 
Лазаревић. Манастир Златенац је поникао у време кад је цветала моравска Србија, у 
време духовног и културног полета, кад се развио један нови стил у грађевинарству и 
живопису српско-моравски стил. Ту су радили људи Деспота Стефана исти онај посао 
као и у Манасији: преводили и преписивали књиге под надзором Константина 
Филозофа. 

                                                 
4 Туристичка организација општине Свилајнац-Туристчки водич кроз Свилајнац, страна 9 
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Слика бр. 16.-Манастир Златенац 

Извор www.svilajnac.com 

 
Није познато када је манастир порушен. Вероватна претпоставка је да се то 

догодило непосредно после велике сеобе Срба 1690. године под патријархом Арсенијем 
Чарнојевићем трећим. 

Велико рушење догодило се и 1811. године када су Турци угушили Први српски 
устанак. Тада су топовима са суседног брда гађали манастир и порушили га до темеља. 
На остацима темеља из периода када су се људи окупљали подигнута је мала црква. 
Прва обнова храма догодила се 1923. године, потом 1952. и 1966. године, а 1982. године 
манастир је обновљен подизањем грађевине на темељима старе цркве.  Од старе цркве 
остао је до данашњих дана само стуб у левом делу цркве код олтара који је остао 
неосликан као сведок бурних времена. 

Црква је мала али лепа грађевина, са кровом у преломима изнад којег се диже 
осмоугаоно кубе. На свакој од осам страна је уски прозор полукружног врха. Изнад 
улазних врата је мозаик посвећен светим врачима Козми и Дамјану. 

Иконостас је урађен од дрвета и представља право уметничко дело. Рад је 
мајстора Милана Милошевића из Прељине. Иконе су уметнички вредне, рађене са 
позлатом у грчко-византијском стилу. Зидови цркве украшени су фрескама, рађени на 
сувом малтеру. 

Конак манастира заузима централно место у комплексу и поред економских 
зграда, воденице и пчелињака чини једну лепу целину у прелепом природном 
амбијенту. 

До 1980. године манастир Залтенац је био метох Миљковог манастира када се 
изузима из састава Миљковог манастира и проглашава самосталним. Проглашењем за 
самостални општежитељни манастир, у Златенцу почиње успон монашког живота и 
другог манастирског напретка.  

Манастир располаже прелепом воденицом на Морави која је саграђена и 
стављена у функцију 1985. године. У овој воденици врши се млевење жита становника 
суседних села и жита које производе вредне и марљиве монахиње манастира 
предвођене игуманијом Јефимијом. Поред воденице, манастир поседује свој пчелињак 
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који монахиње уз помоћ удружења пчелара сваке године увећавају и организују 
манифестацију Пчеларска слава која се одржава 12. јула на Петровдан 

 

4.3.Манастир Добреш – Св. Никола 
 
Око 10 km удаљености од Свилајнца у атару села Гложане, налази се Манастир 

Добреш, посвећен Св. Николи. Налази се на средини пута који повезује два манастира 
тј. између Миљковог манастира и Манастира Златенац и у непосредној близини обале 
реке Велика Морава. Овај манастир је старијег датума. Име је добио по селу 
Добрешево које се спомиње у сачуваним документима из 1516. године. Старо насеље 
Добршево више не постоји, постало је део атара села Гложане. Манастир је више пута 
пљачкан и разаран од стране турског окупатора. Обнова манастира је почела 2003. 
године. Сестринство Миљковог манастира, чији је метох ово свето место, улажу труд и 
средства да као и у ранијим вековима манастир пева и да се врши Божија служба. 

 

 
Слика бр. 17-.Манастир Добреш 

Извор www.svilajnac.com 
 

На старим темељима данас је саграђена веома складна црква посвећена Светом 
Николи. Црква је у завршној фази изградње: осликан је живопис, уведена струја, 
ископан бунар, и постављен иконостас. У изградњи је и мали конак за неколико 
монахиња или монаха - надамо се скором усељењу. 
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4.4.   Манастир пресвете богородице (манастир Радошин) 
 

Када се крене путем јужно од Гложана, стиже се у село Радошин у коме се налази 
манастир Пресвете Богородице, који је удаљен 500 метара од обале Велике Мораве, у 
дивном амбијенту шумовитих падина. 

 

 
Слика бр. 18-.Манастир Радошин 

Извор www.svilajnac.com 

 
Ктитор некадашњег манастира Радошин био је војвода Радослав Михаљевић, из 

времена владавине деспота Стефана Лазаревића. Поуздано се зна да је манастир 
постојао још на почетку 15. века, у време владавине деспота Стефана, јер су се у 
њему преписивале књиге од 1402. до 1427. године.  

Био је најбогатији манастир који се налазио поред Велике Мораве. Након 
окупације Србије, Турци су га похарали.   

Почетком 1941. године на остацима средњовековног храма започета је обнова. 
Покретач акције изградње био је тадашњи командант села Драгослав Јовановић. На дан 
Покрова Пресвете Богородице освештана је и поново постала место сталног окупљања 
верника. Изградњом конака и настањивањем монахиња 2002. године манастир је поново 
оживе 
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4.5.   МАНАСТИР ТОМИЋ 
 
Манастир Томић је посвећен Св. апостолу Томи.  

 
Слика бр. 19-.Манастир Томић 

Извор www.svilajnac.com 

 
Најјужније село у општини Свилајнац је Војска, а у њему, на обронцима 

Багрданске клисуре на обали Мораве постоји манастир Томић. Он датира с краја 14. и 
почетка 15. века. Овај манастир се препознаје по сачуваним деловима камене пластике 
која се везује за резбарство моравске школе. Неки делови старе цркве су сачувани и на 
њима је подигнута нова једнобродна грађевина. Данас, Манастир Томић je женски 
манастир.5 

 

  4.6.  Манастир Манасија 
 

Манасија (Ресава) је један од најзначајнијих споменика српске средњовековне 
културе и припада такозваној “Моравској школи“. Подигао га је деспот Стефан 
Лазаревић у периоду измећу 1407. и 1418. године. Одмах после оснивања, Манасија је 
постала културни центар деспотовине. Њена “Ресавска школа“ била је по својим 
преводима и преписима чувена и после пада деспотовине кроз цео XV и XVI век.  

Манастирски комплекс састоји се из : 

- велике трпезарије или такозване “школе“ (која се, тешко оштећена, налази 
јужно од цркве) 

-тврђаве са 11 кула од којих је највећа “Деспотова кула“ (северно од цркве).  

                                                 
5 Туристичка органзација општине Свилајнац-Туристички водич кроз Свилајнац, 12 страна 
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У току петстогодишње турске окупације, манастир је више пута пустошен и 
разаран. Са цркве је био скинут оловни кров, па је више од једног века црквена 
грађевина прокишњавала и 2/3 фресака је неповратно пропало. 

Западни део цркве, такозвана  “припрата“ приликом једне експлозије у XVIII 
веку тешко је оштећена, па је данашња припрата већим делом накнадно дозидана. 
Срећом, у том делу цркве очуван је под у мозаику, који је рађен од крупног разнобојног 
камена. 

Иако тешко оштећен, живопис Манасије спада у ред највећих домета 
средњовековног сликарства. Од очуваних фресака прво заслужује пажњу ктиторска 
композиција на западном зиду главног дела цркве, накојој је сачуван портрет деспота 
Стефана. На јужном и северном зиду у певницама очувани су величанствени ликови 
светих ратника. Угорњим зонама певница насликане су сцене из живота Господа 
Христа и илустроване његове приче из Јеванђеља. У главном кубету су предсављени 
старозаветни пророци. У олтару је насликано причешће апостола и поворка светих 
отаца, међу којима је ( последњи у реду према северу) први српски архиепископ – 
Свети Сава. На стубовима су добро очувани медаљони са попрсјима светитеља, као и 
лик светог архангела Михајла (на јужном) и светог Петра Александријског (на 
северном стубу). 

Манасија је пустошена и разарана 1439.,1456.,1476.,и 1734., а обнављана 
1735.,1806.,1810., и 1845. Завод за заштиту споменика културе (тада) СР Србије 
одпочео 1956. године обимне конзерваторско-рестаураторске радове. Чишћења и 
конзервација фресака извршени су 1959.-1962. године. 

 

 
Слика бр. 20-.Манастир Манасија 

Извор sr.wikipedia.org 
Манастирски комплекс састоји се од цркве унутар тврђаве неправилне основе. 

Са масивних зидова тврђаве диже се 11 кула међу којима се висином истиче Деспотова 
кула са северне стране. Црква има основу правоугаоника са уписаним крстом у 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&docid=A2l0U08-E3MqdM&tbnid=Liyv10eA640s9M:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%259B&ei=z5tjUtvjGMbi4QTFyoGgCA&psig=AFQjCNFIFwb7v42wUpF8r4wbA9r87Kl7yw&ust=1382346063438969
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комбинацији са трихонкосом. У наосу четири слободна стуба носе главну 
дванаестострану куполу, а још четири мање осмоугаоне куполе су на угловима цркве. 

Манасија припада архитектури моравске школе; као петокуполна грђевина 
најслишнија је манастиру Раваница.Манасија је зидана наизменичним ређањем 
камених тесаника везаних дебелним спојницама малтера без опеке, са аркадним 
украсима. По томе Манасија подсдећа  на споменике рашке школе, јел су у подизању 
храма учествовали мајстори из приморја.  

Припрата на задњој страни је накнадно дозидана (на ктиторској композицији 
деспот Стефан држи манасијску цркву без припрате). Горњи део припрате је доста 
страдао за разлику од каменог пода  урађеног од мермерних плочица сложене у мозаик 
розете са крстастом основом. Посебну лепоту Манасије чини њен живопис, који по 
лепоти спада међу најзначајнија остварења у старосрпском сликарству. То је последњи 
споменик моравског стила.Фреске, остареле и оштећене и данас узбуђују својом 
раскошном лепотом. “Из плаветнила позадине израњају ликови светитеља у 
разнобојним одеждама са пуно украса. Све је то врло свечано и наглашено племенито и 
у оделу и у оружју,  у ставу и у покрету, оплемењеним ликовима и умним погледима. 
Нигде у старосрпском сликарству оновремени живот није толико ушао у религијску 
слику. “Са фрескама познатих као “Свети Ратници“ , рађене  у строгом византијском 
стилу додат је витешки став тако да представљају успешну комбинацију западног 
ренесансног стила и византијске традиције.  

У току векова живопис у припрати је потпуно уништен, а у наосу у великој 
мери. “Од првобитних 2000 метара квадратних фресака,данас има свега око 500 метара 
квадратних. Али и тако преостале фреске сведоче о првобитној лепоти и раскоши 
фресака Манасије.“   

           Од бројних фресака истичу се монументална ктиторска композиција ( на 
западном зиду, лево од улаза) на којој је приказан деспот Стефан Лазаревић,Успење 
Пресвете Богородице (високо на запдном зиду), већ помињани Свети Ратници у обе 
певничке апсиде, Парабола о заблуделом сину (у јужној певници), прича о царској 
свадби и прича о богаташу и убогом Лазару (у северној певници), причешће апостола 
на олтару, попрсје светитеља у централном кубету итд. 

У манастирској порти има остатака две старе грађевине из првобитног манастирског 
комплекса. Јужно од цркве налазе се зидови велике трпезарије, која је имала и спратни 
део који је вероватно служио као коњушница и преписиваоница књига.  

Десно од главног улаза постоји мали конак, реконструисан 1958. године. Са 
источне и северне стране су нови конаци.  

Манасија је грађена са намером ктитора да представља репрезентативан објекат. 
Моћне зидине са  11 кула, манастирска здања и архитектура цркве са наглашеном 
вертикалом која даје цркви посебну елеганцију,манастиру Манасија даје епитет једног 
од највећих грађевина средњовековне Србије.  

Као споменик културе од изузетног значаја Манасија је и потенцијлни кандидат 
Србије за листу светске природне и културне бештине.  
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4.7 Црква брвнара – Црква Пренос моштију светог оца Николаја 
 

Црква „Пренос моштију Светог оца Николаја“ налази се у самом центру села 
Гложане. По предању саграђена је 1724. године, а обновљена 1820. године од стране 
Милосава Здравковића, док је адаптација извршена 1975. године од стране Завода за 
заштиту споменика - Крагујевац. Година градње ове цркве није тачно утврђена 
(помињу се 1724., 1807. и 1818., 1821.) али веома је значајно то што изнад 
западнног(главног) улаза у цркву постоји ктиторски запис из времена зидања цркве 
који говори да је црква саграђена 1820. године као задужбина Милосава Здравковића – 
Ресавца.  

 
Слика бр. 21-Црква Брвнара 

Извор www.svilajnac.com 

 
Целокупни иконостас је аутентичан с краја 18. или почетка 19.  века. Двери 

старе цркве су јединствене по томе што поред Арханђела Гаврила и Мајке Божије, 
насликани су и Цар Давид и Цар Соломон (личности које су описане у Старом Завету). 

 

4.8. Старе куће 
 У атару села Гложане постоји велики број старих кућа из доба 19. и почетка 20. 

века које својим начином градње у моравском стилу представљају прави драгуљ српске 
архитектуре тога доба. Стање ових кућа, с обзиром на године које су протекле од 
њихове градње, може се рећи да су у изузетном стању. У овим кућама људи и дан данас 
живе. Као такве могу послужити у развоју сеоског туризма као аутентичне куће 
Поморавља из доба 19. и почетка 20. века. Поред ових „живих“ постоји значајан број 
кућа и помоћних зграда које уз адаптацију и рестаурацију могу бити велики потенцијал 
у туристичком смислу. Наравно, домаћини имају добру вољу да се крене са сеоским 
туризмом, обновом и адаптацијом кућа али велики је проблем недостатак финансијских 
средстава која општина Свилајнац није у могућности сама да финансира 
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4.9    НАВИП  - ПОДРУМ ЦРКВЕНАЦ 
 
Традиција гајења винове лозе у Ресави веома је дуга. Прву земљорадничку 

задругу у Ресави, у Црквенцу, основао је 1897. године Димитрије Катић, тадашњи 
председник Скупштине Краљевине Србије. Подрум у Црквенцу 1929. године основали 
су напредни сеоски домаћини – задругари. 

Подрум је од 1970. године специјализован за производњу и извоз српске 
шљивовице – препеченице. Поред тога подрум производи лозову и комову ракију. 
Ракије из Црквенца присутне су на тржиштима Америке, Аустралије и Европске Уније. 

           Подрум Црквенац смештен је на узвишењу са погледом на плодну моравску 
равницу и своју традицију почиње 113 године уназад,оснивањем Земљорадничко-
кредитне задруге 1897. Године Данас представља један од производних погона ,,Навип'' 
а.д из Земуна и бави се производњом ракије-специјализованог програма српске 
шљивовице препеченице за домаће и страно тржиште. 

Садашња зграда настала је 1929.године као вински подрум задругара који је 
могао примити чак 2.5 до 3 милиона литра вина. За нјим је владала толика потражња да 
је подрум морао јос позајмљивати и додатне судове од самих чланова задруге. Тада је 
Црквенац важио за најнапредније село  у Ресави. Важност делатности црквеначног  
подрума најбоље осликава чињеница  да су по наређењу самог Министра саобраћаја  
Краљевине Југославије Мехемта Спаха у железничкој станици у Марковцу у сваком 
тренутку морали постојати резервисани вагони специјално за потребе задруге из 
Црквенца. 

 Капацитет подрума износи 150 вагона,односно  1.5 милиона литара ракије. 
Шљивовице ,,Бардаклија'' 45%,Лозовача 45%, каои и препеченице спемне за извозу 
препознатљивој амбалажи са српским обележјем већ преко 40 година креце пут ка 
светском тржишту.Годишњи приход од извоза достизао је чак и до милион долара. 
Шљивовица препеченица се извози на тржиште Америке,Канаде,Аустралије и 
Европске Уније где јој је цена у неким случајевима прелази и познате брендове вискија. 

 Интересантан је и податак да је у црквеначком подруму произведена стара 
шљивовица препеченица од пожегачке и црвене ранке одлежала у храстовој бачви цак 
30 година. Названа је ,,Мистика Црквенца'' и продаје се искључиво путем аукције где је 
почетна цена 1.100€,а процењна је на вредност износи чак 2.300€ по литру. 

 Као подсетник на некадашњу традицију гајења винове лозе и произдодњу вина 
у овом крају,у оквиру подурма постоји мали музеј виноградарства са сталном 
изложбеном поставком. Дан Светог  Трифуна заститник виноградара, још увек се 
свечано обележава дегустацијом и оцењивањем вина. Тада се прогласава и виноградар 
године а бирају се и најбоља вина по категоријама. 

Већ четрнаест година уназад поводом Видовдана подрум огранизује сликарску 
колонију ''Црквеначка палета'' чија су платна доступна посетиоцима као и 
„Дегустација вина и изложба слика“ у фебруару уочи Светог Трифуна 13. фебруара. 

 

 

 



Swot анализа туристичких потенцијала општине Свилајнац 

 33 

4.10. СПОМЕН – КУЋА ВОЈВОДЕ СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 
 
 Кућа Стевана Синђелића налази се у средишту Грабовца поред школе. Типична 

је грађевина какве су се у овом крају подизале крајем 18. и почетком 19. века. То је 
полубрвнара са пространим тремом, покривена ћерамидом. Састоји се од три 
просторије, "куће", највеће просторије у чијем средишту се налази огњиште, и две собе. 

 Кућа Стевана Синђелића, осим историјског значаја, има и обележје ретко 
очуваног примерка народног градитељства. Зато је Одлуком републичке Скупштине  
1979. године проглашена спомеником културе од великог значаја. Поред куће, 
споменичку целину чине и собрашица,  капела (у којој је Синђелић причешћивао своје 
Ресавце пред одлазак у бој) и звонара. 

 

 
Слика бр. 22-Кућа Стевана Синђелића 

Извор www.svilajnac.com 

 
Стеван Синђелић (? – 1809), кнез ресавски и јунак бојева у Првом српском 

устанку, легендарни херој чегарског боја. Рођен у селу Војска, после смрти оца 
Радована, с мајком Синђелијом, по којој је добио презиме, прелази у село Грабовац 
(данашња спомен – кућа), где је одрастао у кући очуха Радоја Ракића. Грабовац је било 
место у коме је живео, породицу стекао и из кога је одлазио у бојеве. 

 Млад и снажан помогао је у пословима угледном ресавском кнезу Петру из 
Гложана кога дахије погубише 1804. године. Као паметног и храброг, ресавци га 
изаберу за свог кнеза. Истакао се и прославио у бојевима на Јасењару код Свилајнца 
(1805. године), на Иванковцу (1805. године) и на Делиграду (1806. године). На челу 
ресавских устаника, сукобљава се са Турцима на Чегру код Каменице изнад Ниша у 
периоду од 19. до 31. маја 1809. године и после пожртвоване борбе у којој је изгинуло 
на хиљаде Турака и стотине устаника, пуца у барутану и диже у ваздух читаво бојиште 
са српским и турским војницима. Његова храброст, пожртвовање и херојска смрт ушли 
су у историју српског народа и народну песму као јединствен пример и незаборавна 
легендa. 
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4.11.  ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ  СВИЛАЈНАЦ 
 

Свилајначка црква, посвећена Светом Николи, грађена је током 1827. године. 
Подигнута је залагањем кнеза Милоша Обреновића и великим ангажовањем ресавског 
књаза Милосава Здравковића Ресавца. Захваљујући високом политичком положају и 
угледу који је Ресавац уживао код кнеза, на изградњи цркве ангажовани су најпознатији 
неимари тог доба - Јанко Михаиловић и Никола Ђорђевић. Израда првог иконостаса, 
који је премештен у цркву у село Дубница, поверена је Јовану Стеријевићу, 
познатијем као Јања Молер. Овај мајстор сликао је у већини цркава за које се везује име 
Милоша Обреновића, те је стекао углед кнежевог дворског сликара. Данас у 
унутрашњости цркве Светог Николе доминира репрезентативан иконостас који је 
половином осме деценије XIX века израдио Димитрије Посниковић, веома тражен и 
цењен сликар у Србији онога времена. Важан догађај у историји свилајначке цркве, 
који сведочи о њеном месту и значају, јесте постављање звона, марта 1830. године, 
неколико месеци пре него што је турска управа хаташерифом Србима признала право 
на слободу вере, чиме је одобрена и употреба звона у црквама. 

 

 
Слика бр. 23- Црква Светог Николе 

Извор www.svilajnac.com 

 
У порти храма је старо гробље где су сахрањивани угледни Свилајнчани и 

свештеници. Величином и местом, уз јужни зид цркве, доминира  надгробни споменик 
кнезу Милосаву Здравковићу  Ресавцу, затим гробови Добросава Здравковића  
Ресавца и војводе црноречког Милисава.  

Од предмета који се чувају у ризници цркве,  посебном лепотом истичу се они 
који потичу из 19. века. Драгоценошћу материјала и изванредном филигранском 
обрадом издвајају се путар и крст, које је ресавски кнез даривао цркви 1827. године, а 

http://www.svilajnac.com/
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од богослужбених књига значајну вредност има Јеванђеље штампано у Москви 1759. 
године. 

 

4.12.    СПОМЕНИК МАРИ РЕСАВКИЊИ 
 
Споменик палим ратницима вароши Свилајнца 1912.-1918. године подигло је 

"благородно потомство" 1926. године, познатији је као споменик Мари Ресавкињи. 
Дело је вајара Ивана Зајеца. 

Састоји се од високог мермерног постамента на коме су урезана имена 
изгинулих ратника са овог подручја и њихове фотографије. На овом постаменту налази 
се бронзана скулптура девојке у народној ношњи, са високо подигнутом буктињом у 
једној и ловоровим  венцем у другој руци, симболима победе и напретка. За ово 
уметничко дело позирала је девојка из Свилајнца Зора Милосављевић, касније удата 
Биџић. 

 

 
                 Слика бр. 24-.Споменик Мари Ресавкињи 

Извор www.svilajnac.com 

 
За време Другог светског рата споменик је оштећен. Нова статуа Маре 

Ресавкиње постављена је поново 1951. године уместо поломљене, а дело је вајара Лојза 
Долинара који ју је направио према сачуваном калупу првобитне скулптуре. 

Споменик се налази на малом тргу који пресеца улицу Стевана Синђелића, а  
народ га је  прозвао по споменику – Трг Маре Ресавкиње. 
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4.13  СПОМЕНИК СТЕВАНУ СИНЂЕЛИЋУ 
 
У средишту пешачке зоне Синђелићеве улице, у народу зване и Крива чаршија, 

налази се споменик Стевану Синђелићу. Прослављеном јунаку из Првог српског 
устанка споменик је подигнут 31. маја 1991. године, на 182-годишњицу његове 
погибије на Чегру. 

 

 
Слика бр. 25-.Споменик Стевану Синђелићу 

Извор www.svilajnac.com 

 
 Споменик је уметничко дело академског вајара из Београда Михаила Пауновића. 

Урађен је у бронзи, импозантне величине, приказује препознатљив Синђелићев покрет 
– пуцањ у барут. Непосредни простор око споменика је дело уметникове импровизације 
шанца, у коме се историјски догађај збио.  

 Овај споменик је први и до данас једини  који је Ресава подигла свом јунаку, 
Стевану Синђелићу. 
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4.14.      СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ЗАШТИЋЕНИ ЗАКОНОМ 
 

Одлукама Владе Републике Србије од 17. јула 2001. године (Службени гласник 
РС бр. 46/2001) утврђени су следећи споменици културе: 

4.14.1   Зграда Ресавске библиотеке 
 
Подигнута је око 1903. године као породична кућа свилајначког трговца и 

политичара Димитрија Мите Исаковића, оснивача првог новчаног завода у Ресави, 
Ресавске штедионице. Једно време седиште штедионице је било смештено у самој кући, 
па је тако била стециште ондашњег привредног живота Свилајнца. Од 1986. године у 
објекту се налази Ресавска библиотека, за чије потребе је његова унутрашњост 
прилагођена.6 

 
Слика бр. 26-.Зграда Ресавске библиотеке 

Извор www.svilajnac.com 
 

 Зграда представља типичан пример градске архитектуре са почетка овог века, са 
упрошћеним класицистичким елементима на фасади. Као стециште ранијег 
привредног, а сада културног живота, објекат је својим изгледом, постојаношћу  и са 
својим бројни садржајима деловао у локалним оквирима као подстицај за формирање 
вишег културног нивоа Свилајнца. Налази се у улици Лазин трг бр. 19. 

 

 

 

                                                 
6 http://www. Svilajnac. org. yu 

http://www.svilajnac.com/
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4.14.2.         Зграда Гимназије 
 

 Овај споменик културе је саграђен између 1875. и 1877. године за потребе 
основне школе, а 1877. године уступљен је новооснованој гимназијској реалци. Зграда 
је 1935. године истим архитектонским елементима дограђена, према црквеној порти, за 
дужину учионице. Фасада према улици се одликује поједностављеним класицистичким 
елементима, карактеристичним за јавне објекте тога времена.7 

 
Слика бр. 27-.Зграда Гимназије 

Извор www.svilajnac.com 
Објекат је вредно и очувано градитељско наслеђе и осим архитектонских 

вредности значајним га чини и његов историјски допринос образовању, науци и 
култури у ресавском крају. Налази се у улици Светог Саве бр. 51. 

 

5.Смештајни капацитети 

                                                 
7 http://www. Svilajnac. org. yu 

Назив угоститељског 
објекта 

Адреса Број телефона Електронска 
адреса 

Хотел „ТОПОЉАР“ Ж.. Ј. Шпанца б. б. +381 35 312 200 

+381 35 312 043 

Не постоји 

Гранд хотел „ДРУМСКА 
ЛЕПОТИЦА“ 

Село Бобово +381 35 345 213 

+381 64 430 78 91 

Не постоји 

Пољопривредно 
ветеринарска школа са 
домом ученика 

Ж.. Ј. Шпанца бр. 64 +381 35 323 594 

+381 35 323 597 

direktor@poljv
et-svil.edu.yu 

Мотел „ПАНСИОН“ Димитрија Катића б. б. +381 35 323 532 

+381 65 66 
00 327 

rokim@ptt.yu  

http://www/
mailto:direktor@poljvet-svil.edu.yu
mailto:direktor@poljvet-svil.edu.yu
mailto:rokim@ptt.yu
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Хотел „ТОПОЉАР“ је један од највећих и најопремљенијих угоститељских 
објеката у општини Свилајнац. Налази се непосредно на магистралном путу Свилајнац-
Деспотовац. Од ауто пута Е-75 удаљен је 7 km. 

 Хотел располаже са 31 собом и два апартмана са укупно 70 лежаја. Свака соба 
има купатило, телефон, телевизор. Ресторан, посластичарница, три ресторанске сале, 
пословна сала и банкет сала су саставни део хотела „ТОПОЉАР“. Хотелски комплекс 
употпуњавају река Ресава, парк, зелене површине, цветне површине, летња башта и 
велики паркинг простор. 

 
Слика бр. 28-.Хотел „Топољар“ 

Извор http://www.upoznajsrbiju.co.rs 
 У плану је изградња дечијег игралишта којим би се обогатила понуда хотела 

„ТОПОЉАР“. Хотел је реновиран и категоризацијом је постао хотел са две звездице. 

           Адреса хотела „ТОПОЉАР“ је Ж.. Ј. Шпанца б. б., 35 210 Свилајнац, Србија. 

Пољопривредно - ветеринарска школа са домом ученика „СВИЛАЈНАЦ“  
основана је 1957. године. Подручје ове васпитно образовне установе је едукација, 
пољопривреда, производња и прерада хране.  

Налази се непосредно на магистралном путу Свилајнац-Деспотовац. Од ауто 
пута Е-75 удаљен је 7 km. 

Школа има дом за смештај ученика са 60 трокреветних соба и укупно 180 
лежајева. У оквиру дома постоји ресторан са 100 места, ТВ сала, ПС клуб, фискултурна  
сала, конгресна сала, спортски терени, трим стаза дужине 730 метара и прелепи парк. 
Ови смештајни капацитети су на располагању у периоду летњег и зимског распуста и 

Ресторан са 
преноћиштем „Гранд“ 

Кнеза Милоша б.б. +381 60 3222 911 

+381 63 8074 066 

http://www.rest
orangrand.com
/ 

Ресторан са 
преноћиштем и пицерија 
„Сан Марко“ 

Ж.. Ј. Шпанца б. б +381 35 324 071 

+381 63 8137 653 

Не постоји 

Ресторан са 
преноћиштем и 
стрељачки клуб 
„Стрелац“ 

Брдо Баћица +381 35 280 666 

+381 63 696 323 

Не постоји 
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добро су се показали при реализацији спортских кампова, семинара и стручних 
предавања. 

 
Слика бр. 29-.Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика 

Извор www.svilajnac.com 

Адреса Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“  је 
Ж.. Ј. Шпанца бр. 64, 35 210 Свилајнац, Србија. 

 Гранд хотел „ДРУМСКА ЛЕПОТИЦА“ налази се непосредно на путу 
Свилајнац-Петровац на Млави у селу Бобову. Од ауто-пута Е-75 је удаљен 14 km. 
Хотел располаже са 7 соба и укупно 7 француских лежајева на бази полуапартмана. Све 
собе су са купатилом, телефоном и телевизором. Хотел располаже својом националном 
кухињом, банкет салом капацитета 100 места и ресторан салом капацитета 400 места. У 
саставу хотела је базен који је тренутно у реконструкцији, тениски терен, бензинска 
пумпа и продавница. 

Адреса Гранд хотел „ДРУМСКА ЛЕПОТИЦА“ село Бобово, 35 210 Свилајнац, 
Србија. 

 Мотел „ПАНСИОН“ налази се непосредно на магистралном путу Свилајнац-
Деспотовац. Од ауто пута Е-75 удаљен је 7,2 km. Мотел располаже са 20 соба и укупно 
34 лежаја. Љубазно особље, квалитетна услуга и лепо уређене собе су наша понуда 
Вама.  

Адреса Мотела „ПАНСИОН“ је Димитрија Катића б.б., 35 210 Свилајнац, 
Србија. 

 Ресторан са преноћиштем „Гранд“ налази се на улазу у Свилајнац на путу 
Свилајнац-Марковац. Од ауто пута Е-75 удаљен је 5 км, а од центра града 1,5км. 
Отворен је 2008 године и осмишљен као место које би на најбољи начин презентовало 
традиционално ресавско угоститељство. 

Састоји се од ресторана са терасом и додатне сале.Ресторан са терасом је 150 
места, док додатна сала за изнајмљивање мозе да прими до 700 гостију. 

 

http://www.svilajnac.com/


Swot анализа туристичких потенцијала општине Свилајнац 

 41 

 
Слика бр. 30-.Ресторан „Гранд“ 

Извор www.restorangrand.com 
У смештајном делу ресторан располаже са 7 соба, све су са француским 

лежајевима и могу примити до 14 гостију.Ресторан такође располазе и са паркинг 
простором од 300 места. 

           Ресторан и пицерија „Сан Марко“ налази  се на магистралном путу Свилајнац-
Деспотовац. Од ауто пута Е-75 удаљен је 7,5км, а од центра града 1км. Капацитет 
ресторана са терасом је 70особа, сто се тиче смештајних капацитета респоран 
располаже са 5 соба које могу примити 10 гостију. 

           Ресторан са преноћиштем и стрељачки клуб „Стрелац“ изграђен је 2009 
године на брду Баћица на 3км од центра града и 10км од ауто пута Е-75. Ресторан као 
што и његово име налаже у свом оквиру садржи и стречки клуб где се нуде и услуге у 
обуци и руковању ватреним оружјем, поправка и заштита оружја,упуцавањем 
механичких и оптичких нишана на стрелишту. Објекат такође обухвата и ловачки 
полигон, трап и скит покретне и статичне мете. 

         Капацитет ресторана износи 145 особа, а ресторан нуди и услуге преноћишта у 
три двокреветне и једној трокреветној соби укупног капацитета од 9 госта. 

         Смештајне капацитете имају и манастири Ресавске Свете Горе али нису за 
масовнију употребу због манастирских правила и старијих монахиња. Највећи број 
лежајева има Миљков манастир, затим манастир Златенац и потом манастир 
Радошин у истоименом селу. 
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6. Списак угоститељских објеката на територији 
општине Свилајнац 

 

Редни број Назив угоститељског 
објекта 

Адреса Број телефона 

1.  Ресторан 
„СИНЂЕЛИЋ“ 

Светог Саве б. б. +381 35 322 383 

2.              Ресторан 

„БИСЕР“ 

Светог Саве бр. 81 +381 35 312 382 

 

3.  Пицерија „СИ“ 27. марта бр. 2 +381 35 312 669 

4.  Пицерија 
„ПЕТНАЕСТ ДАНА“ 

Хајдук Вељкова 12. +381 35 321 158 

+381 63 8101 306 

5.  Ресторан 
„МОРАВСКА НОЋ“ 

Ђуре Ђаковића б. б. +381 35 311 814 

+381 63 885 554 

6.  Ресторан 

„ДРУМСКИ РАЈ“ 

Ђуре Ђаковића бр. 36 +381 35 312 460 

+381 35 321 196 

7.  Ресторан „СТРЕЛАЦ“ Ж . Ј. Шпанца бр. 58 +381 35 312 106 

8.  Дискотека „WORLD 
PARTY CLUB“ 

Делиградска б.б.. +381 62 40 30 40 

9.  Кафић „ЊУЈОРК“ Синђелићева бр. 24 +381 63 705 706 
3 

10.  Посластичарница 
„МОЦАРТ“ 

Топличина бр. 2 +381 35 323 123 

11.  Кафић „Lets Go Club“ Милице Марковић 
бр. 1 

+381 35 323 123 

12.  Кафић „Круна“ Синђелићева бр. 48 +381 35 314 403 

+381 64 813 20 
22 

13.  Кафић „ВИКТОР 
КЛУБ“ 

Светог Саве бр. 46 +381 35 314 181 
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7.Тренутно стање туризма 
 

 Тренутно стање туризма на територији општине Свилајнац је на нивоу 
транзитног туризма јер је мали број туриста који се дуже задржавају на територији 
општине Свилајнац. Углавном су то туристи који посећују Ресавску пећину и манастир 
Манасију на териториј општине Деспотовац као и кућу војводе Стевана Синђелића.  

 Значајан је број туриста који посећују и туристичке потенцијале на територији 
општине Свилајнац. Пре свега истакао бих ђачке екскурзије које посећују кућу војводе 
Стевана Синђелића, јунака првог српског устанка, у селу Грабовцу. У оквиру тих 
екскурзија посете и неке од манастира „Ресавске Свете Горе“ и сам гад Свилајнац.  

 Манстирски туризам, захваљујући промоцији и ангажовању ТООС-а је у 
експанзији и све је већи број верника, младих али и пензионера који долазе да посете 
ове светиње. Поменуте екскурзије долазе у организацији ТООС-а али и 
самоиницијативно тако да је велики број оних туриста који долазе организовано 
аутобусима, аутомобилима или на други начин.  

 Наравно, треба поменути и Ресавски пољопривредни сајам манифестацију која 
привуче велики број пословних људи, излагача, посетилаца или и званичника државног 
и општинских руководстава. Потребно је поменути и манифестацију Синђелићеви дани 
као једна историјски и културно значајан догађај у Србији. 

 У летњим месецима имамо значајан прилив страних гостију који посећују 
завичај својих колега који раде у иностранству и бораве у нашој општини од 3 до 15 
дана како би упознали наше обичаје и обишли туристичке потенцијале општине 
Свилајнац, Деспотовац и ближе околине. 

 Спортски туризам је заступљен кроз разне кампове, припреме спортиста и школе 
спорта које организује Пољопривредно-ветеринарска школа у летњим месецима. 

 Успостављена је изузетно добра сарадња са ЈП „Ресавска пећина“ из Деспотовца 
кроз заједничке наступе и заједничке понуде вишедневних екскурзија. 

 

7.1 Природњачки центар 
 

 Природњачки центар Свилајнац представлја спој науке, образовања и туризма 
на врло специфичан начин. Такав концепт га чини јединственим у овом делу 
Европе.Циљ је да Природњачки центар постане научно језгро региона које ће окупљати 
научнике и истраживаче  
из земље и света. Кроз заједничке активности размењиваће знања и искуства из области 
природњачких наука.  
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Слика бр. 31-Природњачки центар 

Извор www.svilajnac.com 

 
         Природњачки центар Свилајнац изграђен је на најфренквентнијем туристичком 
правцу, на само 6 кm од ауто-пута, а поред регионалног пута Марковац-Свилајнац-
Деспотовац. 
         Природњачки центар је јединствен због споја науке и забаве.Његова атрактивност 
огледа се у јединству великог изложбеног простора и забавног дино-парка на 
отвореном. 
         Површина самог објеката је 3000m2 а подељен је на две етаже основе 1500m2. 
Велики изложбени простор биће попуњен са седам различитих тематика на чијим 
поставкама раде стручњаци Природњачког музеја Београд и Рударско-геолошког 
факултета Универзитета у Београду. 
        Изложба праисторије је смештена у централном делу зграде. Палеонтолошку 
поставку чини девет скелета различитих врста диносауруса који на јединствен начин 
дочаравају период мезозоика. Све скелетне реплике рађене су по узору на оригиналне 
фосиле. Реплике су израђене у Холандији, а направио их је палеонтолог Аарт Вален. 
        Изложба ''Свет минерала и стена'' представља минерале и стене од којих је 
изграђена наша планета. Поред минерала и стена који су карактеристични за Србију 
поставка садржи и примерке веома ретких минерала што је чини ексклузивном. Један 
од најатрактивнијих је минерал Јадарит који је за сада пронађен једино на територији 
наше земље, а који по свом хемијском саставу одговара Криптониту из стрипова о 
Супермену. 
        Изложба ''Скелети уживо'' садржи оригиналне експонате скелета 
најразличитијих животињских врста. Поставка садржи 134 експоната, међу којима су 
многи приказани први пут у Србији. На изложби су представљени спољашњи скелети 
мекушаца,ракова,инсеката,риба птица и сисара. Сви скелети су постављени у 
природним покретима, положајима које би животиње заузимале у различитим 
ситуацијама у природи. 

http://www.svilajnac.com/
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        Изложба ''Свет птица'' уводи нас у свет потомака давно изумрелих животиња и 
разоткривање питања: ,,Да ли су птице заиста настале од диносауруса?'' Прва веза  
између птица и диносауруса начињена је открићем Арчаеоптерукса за којег се до скоро 
веровало да је директан предак птица, иако је имао обиље карактеристика 
гмизаваца.Многе савремене студије указују да Арчаеоптерукс можда није био птица 
већ птицолики диносаурус, који је био у блиском сродству са птицама. 
       Изложба леденог доба ''Пут фосила'' садржи експонате изумрелих сисара 
(рунасти мајмун, рунасти носорог, пећински медвед и други) који су током  последњег 
леденог доба живели напространствима балкана. Поставка је обогаћена текстуалним 
садржајима и постера на којима су реконструкције ових животиња. Посебну атракцију 
представља реплика мамута урађена према оригиналу који је пронађен у Кикинди. 
      Изложба ''Дрво или живот сам'' приказује дрво као биолошки организам, 
градитеља најзначајније животне заједнице на копну-шуме, непосредно станиште, 
склониште и извор хране за читав низ других живих бића, али и као неодољиви део 
људског живота и значајни фактор у развоју људске цивилизације.   

     Изложба ''Биодиверзитет Србије'' представља богатство флоре и фауне наше 
земље.Све врсте су оригиналне и направљене специјалним препараторским методама. 
Смештене су у карактеристичне ситуације, приказане кроз сва четири годишња доба и 
кроз различите делове дана. Ова изложба на аутентичан начин приказује природна 
богатства Србије. 
     Изложба''Геодивизитет Србије'' на интерактиван начин уводи посетиоце у све 
геологије и даје јединствену слико о геолоској грађи наше земље, а и шире. 
      Објекат садржи 3D биоскоп са 60 места за емитовање различитих научних садржаја 
и документарних филмова. 
        Природњачки центар Свилајнац поседује и забавни део-Дино парк. 
Забавни парк смештен је на отвореном, у наставку зграде природњачког центра. 
Највећи део парка заузима јединствена поставка диносауруса у њиховим живим 
облицима и аутентичном окружењу. Парк има око 30 различитих врста диносауруса од 
којих је највећа реплика диплодокуса висока 11, а дугачка 20 метара. Реплике су 
израђене у Немачкој. 
       Кроз парк се креће кружном путањом у чијем је централном делу Вулкан висине 
око 10 метара. Око вулкана је пространа зелена површина са изграђеним минијатурним 
језгром. Посетиоци ће имати могућност да уђу у ''унутрашњост'' вулкана у коме ће им 
бити дочарана магматска активност земље кроз различите интерактивне садржаје и 
радионице. На овај начин ће овај забавни садржај имати и своју едукативну 
компоненту. Низ спољашњу страну вулкана симулирано тече ''лава'' представљена 
комбинацијом светлости, воде и вулканских стена, а на јединствен начин биће 
представљен и ток лаве као и колапс вулканске купе која је један од изазивача 
цунамија. 
       Обод парка садржи кафе-ресторан за предах и опуштање. Најмлађи посетиоци 
имаће у парку свој ''кутак'' са играоницама које су конципиране тако да они буду у 
улози истраживача и научника, како би кроз игру ушли у сложени свет науке.У парку је 
смештена и богато опремљена сувенирница која прати тематику парка 
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8.Перспективе развоја туризма 
 

8.1.Манифестације 
Ангажовањем локалне самоуправе, ентузијаста и заљубљенике у природу 

одржава се велики број догађаја на територији општине Свилајнац. Овом приликом 
дајем списак значајнијих манифестација које се одржавају на територији општине 
Свилајнац током године. 

• Синђелићеви дани, последња недеља маја и прва недеља јуна; 

• Међународни ресавски  пољопривредни сајам, од 03.10. - 08.10. у Свилајнцу; 

• Моравске тајне, крајем јуна, почетком јула; 

• Баскет фестивал, последња недеља јуна Пољопривредно-ветеринарска       
школа; 

• Ресавски котлић одржава се 09. септембра сваке године; 

• Фестивал поп и рок музике „Ухвати ритам“ јул месец; 

• Беле покладе одржавају се последње недеље пред почетак Ускршњег поста; 

• Скобаљијада, одржава се фебруара месеца; 

• Пчеларска слава 12. јула, на Петровдан, у манастиру Златенац; 

• Изложба паса свих раса, 22. 10. сваке године; 

• Сусрети села „Од трагова до корака“, у месецу фебруару и марту; 

• Вајарска колонија „Ди Свилато“, током августа; 

• Ликовна колонија „РЕСАВАЦ“, средина  јула школско имање „Чаир“; 

• Изложба ситних животиња, у периоду од 26. 10. -29. 10. сваке године; 

• Дегустација вина и ракије 13. фебруара сваке године 

• Ликовна колонија „Црквеначка палета“, последња недеља јуна, Навип 
Црквенац; 
 

8.1.1.Синђелићеви дани 
 
Традиционална културна манифестација Синђелићеви дани посвећена је 

ресавском војводи и једном од највећих јунака српске историје Стевану Синђелићу и 
ресавским јунацима изгинулим у борбама против турака на Чегру код Ниша, а одржава 
се крајем маја.Манифестација почиње поменом Стевану Синђелићу и ресавским 
јунацима у цркву Свети Никола у Свилајнцу, а завршава се књижевним сусретима. У 
оквиру свечаности на тргу Стевана Синђелића у Свилајнцу наступају културно-
уметничка друштва из свих већих градова Србије. Као и КУД  „Синђелић“ из 
Свилајнца. Покровитељ манифестације је Скупштина општине Свилајнац. 
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Кнез, ресавски војвода, јунак Првог српског устанка и један од највећих јунака 
српске историје Стеван Синђелић, погинуо је 1809 године бранећи шанац на Чегру код 
Ниша. 

„Увидевши да ће изгубити битку од Турака, барутом је дигао у ваздух 
утврђење“, записали су хроничари тог времена.Уексплозији су изгинули његови 
војници, као и велики број Турака. Од лобања српских ратинка Турци су после тога 
сазидали Ћеле кулу у Нишу. 

 
Слика бр. 32-.Синђелићеви дани 

Извор www.svilajnac.com 
 

8.1.2. Међународни ресавски  пољопривредни сајам 
 
Одржава се друге недеље септембра месеца на локацији Пољопривредно-

ветеринарска школа са Домом ученика „Свилајнац“. Сајам има традицију дугу скоро 50 
година, а сточна изложба је по први пут у Свилајнцу одржана давне 1895. године. 
Данас сајам обухвата изложбу говеда сименталске расе као и друге садржаје-изложбу 
пољопривреде, механизације и произвођача и дистрибутера сточне хране, произвођача 
средстава за заштиту биња, произвођача хумане хране и изложбу пчела и пчелињих 
производа. Изложбе увек прате и излагачи из области производње украсног биља и 
домаће радиности. Преставња највећу поњопривредну смотру у овом делу Србије, а 
унапређење ове привредне гране је његов циљ. 

Ресавски пољопривредни сајам је незаобилазно место за пољоприврднике који 
где свако грло које учествује у изложби бива симболично награђено. Највеће награде 
освајају победничка грла, а оцењује их стручни жири. 

 
Слика бр. 33-.Ресавски пољопривредни сајам 

Извор www.svilajnac.com 
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Почев од 2008. Године термин одржавања је убележен у Међународни календар 
изложби стоке који годишње објављује Међународно удружење сточара, што је самој 
изложби дало једну нову димензију и међународни значај. 

 

8.1.3. Моравске тајне 
 
 „Моравске тајне“ је караван истраживача у којем су новинари, сликари, писци, 

музичари, еколози, ботаничари, геолози, здравствени радници, ловци, риболовци итд. 
из 12 општина уз Велику Мораву. Караван истраживача креће на Видовдан, на 
десетодневну пловидбу највећом српском реком, од саставака Јужне и Западне Мораве 
код Варварина до ушћа у Дунав код Кулића, како би открили "њене тајне, лепоту и 
могућности". Поред поменутих учесника, на пут дуг 217 километара крећу сваке године 
и истраживачи из бивших република СФРЈ, Италије, Немачке, Швајцарске и Аустрије. 

 Од Видовдана до Ивањдана, истражују животињски и биљни свет, дубину и 
пловност реке, стање мостова, скела, културну баштину, бројност села уз реку, црквене, 
културне и историјске споменике, узимају узорке воде за хемијску и бактериолошку 
анализу. Од Видовдана до Ивањдана, плови се највећом Српском реком. То време 
представља период највећих светковина у земљи; народ на обалама реке 
гостопримљиво дочекује караван и придружује им се у њиховом слављу очувања 
културне баштине и наде у спас Мораве од загађења. 

 Поред Ћићевца, Варварина, Сталаћа, Ћуприје, Параћина, Јагодине, Баточине, 
Лапова, Велике Плане, Жабара, и других места учесници каравана „Моравске тајне“ 
посећују и Свилајнац. У оквиру те посете осим самог села посећују се и сви манастири 
„Ресавске Свете Горе“ манастир Томић, манастир Радошин, манастир Златенац, 
Миљков манастир, манастир Добреш. Том приликом се организује свечани дочек 
каравана и приређује се ручак и културно забавни програм. Караван истраживача 
„Моравске тајне“ преноћи у Миљковом манастиру и сутрадан наставља пут до 
„Марковачког моста“ на улазу у Свилајнац. Наставља са дружењем где се приређује 
ручак за учеснике каравана „Моравске тајне“. Потом се наставља пловидба низ велику 
Мораву према Великој Плани. 

 Плови се моторним чамцима, сплавовима, кануима, а за "ходочашће Моравом" 
задњих неколико година увек се пријави око 200 особа. 

 Идејни творац, који је осмислио, описао и остварио прво путовање је Никодије 
Спасић новинар и публициста из Јагодине уз несебичну помоћ Градимира Минића из 
Ћуприје који је капетан речне пловидбе. Организатори и покровитељи ове 
манифестације која има амбиције да прерасте у озбиљну туристичку, привредну и 
културну манифестацију Србије су општине кроз које протиче Велика Морава. 
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Слика бр. 34-.Моравске тајне 

Извор www.svilajnac.com 
 

8.1.4. Баскет фестивал 
 

Кошаркашка манифестација Баскет фестивал одржава се по завршетку школске 
године, у последњој недељи јуна. Већ више од десет година представља један од 
најинересантнијих догађаја и прерастао је у најјачи и најорганизованији турнир ове 
врсте у Србији. Сада се за победнички пехар боре равноправно гости из наше земље и 
иностранства, а задњих неколико година је под арбитражом Кошаркашког Савеза 
Србије. 

Готово од самог почетка турнир је изазвао велико интересовање како самих 
мештана тако и публике из околних градова, па се сада редовно на теренима Основне 
Школе, Пољопривредне Школе и Хале Спортова окупи више хиљада гледалаца. 
Турнир је прерастао у међународну манифестацију, јер се од ове године позиву за 
учествовање одазвало неколико екипа из иностранства. 

  

 
Слика бр. 35-.Баскет фестивал 

Извор www.svilajnac.com 
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8.1.5. Ресавски котлић 
 

Почев од 1994. Године одржава се традиционална манифестација „Ресавски 
котлић“ где се мајстори кувања и риболовци такмиче у справљању рибље чорбе. 
Одржава се друге недеље септембра поред моста на Морави у Свилајнцу у 
организацији риболовачког удружења „Ресава“. 

Ову манифестацију посећују како кувари тако и страсни риболовци читаве 
Србије. Радо долазе на Мораву код пријатеља, сарадника и колега ради разоноде и 
размене искустава. Још од раних јутарњих сати учесници крећу у припрему рибље 
чорбе. Најбољу чорбу проглашава специјални жири, а сви гости манифестације могу 
уживати у најквалитетнијем укусу овог познатог специјалитета. Предност овог 
такмичења је што поражених нема, јер се, без обзира на победника, свим котлићима на 
крају „види дно“. 

Због веселе атмосфере и добре забаве, велики број мештана је пожелео да се 
придружи и породици рибљих специјалитета дода и друге врсте јела. Тако је данас „ 
Ресавски котлић“ прерастао у место на коме се људи окупљају у добром расположењу 
и ради дружења, а и како би опробали разноврсне кулинарске вештине. 

 
Слика бр. 36-.Ресавски котлић 

Извор www.svilajnac.com 

8.1.6.Фестивал поп и рок музике „Ухвати ритам“ 
 

Најмлађа манифестација у Свилајнцу је Фестивал поп и рок музике „Ухвати 
ритам“. Намењен је музичком остварењу младих бендова, очувању квалитетних 
музичких праваца и поп-рок културе. По први пут је одржана јула месеца 2010. године 
на тргу Маре Ресавкиње, три викенда у низу. Носиоци идеје и реализације су 
Канцеларија за младе општине Свилајнац у сардњи са NVO „Youth of the nation“. 
Такмичарског је карактера, а учествују  бендови из целе Србије. 

Неафирмисани музички састави кроз такмичење представљају своје музичко 
умеће или свој ауторски рад. Поента је пружање прилике свим музичким групама за 
сопствену афирмацију и даљу перспективу, као и да се охрабри развој стваралаштва. 
Значај фестивала је већ у првој години превазишао локалне оквире па су га посетили 
бројни млади из оближњих општина. Оваква посећеност обећава да ће наредних година 
број посетилаца расти. 

http://www.svilajnac.com/images/Slike/kotlic1.jpg
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Слика бр. 37-.Фестивал „Ухвати ритам“ 

Извор www.svilajnac.com 

8.1.7. Беле покладе 
 

Беле покладе корење имају у прастарим паганским обичајима када су биле 
посвећене прослави почетка пролећа. У традицији народа задржале су се до данас те 
имају хришћанска обележја. Белом недељом се сматра последња недља пред Ускршњи 
пост, где се последњи дан назива Белим покладама. Беле покладе представљају дан 
праштања када верници једни од других траже опроштај за међусобна огрешења како 
би прочистили дух и тело пред почетак поста. 

 
Слика бр. 38-.Беле покладе 

Извор www.svilajnac.com 

 

8.1.8. Скобаљијада 
 

„Скобаљијада“ се одржава у другом месецу сваке године у организацији 
риболовачког удружења „Бистро“. Такмичарског је карактера где учествују екипе 
риболоваца и појединци. Уз неизбежну рибљу чорбу у мирном зимском амбијенту на 
Ресави и добро дружење учесника бира се највећи уловљени примерак ове рибље врсте. 
Зима представља период пуне сезоне за лов скобаља јел се тад, по правилу хватају 
најкрупнији примерци. 

 

http://www.svilajnac.com/images/Slike/demo2.jpg
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Слика бр. 39-.Скобаљијада 

Извор www.svilajnac.com 
 

8.1.9. Пчеларска слава 
 

 Пчеларска слава се редовно одржава од 1997. године, 12. јула на Петровдан у 
манастиру Златенац на самој обали Велике Мораве.  На овој прослави окупља се велики 
број пчелара из Србије али и из република бивше Југославије, мештани околних села, 
велики број пчеларских удружења али и велики број верника јер је тога дана велики 
православни празник Петровдан.  

 У оквиру Пчеларске славе организује се: 

• Обилазак манастира на десној обали Мораве од села Дубоке до             
Гложана: Јаковић, Томић, Радошин, Добреш, Миљков манастир и 
Златенац;        

• Изложба пчеларске опреме и репроматеријала; 

• Избор квалитетних медова; 

• Предавање о историји манастира, обилазак и разгледање 
манастирског пчелињака и манастирског комлекса и воденице на 
Великој Морави; 

• Предавање за пчеларе и друга заинтересована лица; 

• Сечење славског колача у цркви манастира; 

• Свечани ручак за све присутне 
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9.SWOT aнализа   
 

SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких 
тачака туристичке дестинације и анализу њиховог и могуће употребе у контексту 
шанси, као и опасности утврђених тенденција на тржишту. SWOT анализа је неопходна 
ради стратегијског планирања туристичког производа конкретне дестинације, а потом и 
креирања адекватне промоције. Она омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и 
потреба потрошача и могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске 
предности и остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, 
еколошких и других циљева. 

Смисао ове анализе се огледа у томе што помаже менаџерима да идентификују 
садашље и будуће шансе, као и претње из окружења с једне и снаге и слабости 
предузећа са друге стране. Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво 
развојно понашање предузећа у туризму које ће обезбедити максимално коришћење 
снага и шанси предузећа с једне, и минимизирање претњи и слабости са друге стране. 

SWOT aнализа  туристичких потенцијала општине Свилајнац 

Снаге Слабости 

Повољан географскo-саобраћајни  
положај (6 километра од Коридора X) 

Недовољно искоришћени туристички 
ресурси 

Велики потенцијал у природним 
ресурсима (разноврсни геоморфолошки, 
хидролoшки ресурси, разноврсност 
флоре и фауне) 

Непостојање организованог наступа на 
тржишту 

Добро очувана животна средина као 
основ развоја туризма 

Лоша саобраћајна инфраструктура 
(густина и квалитет локалне путне 
мреже) 

Атрактивни антропогени туристички 
ресурси (историјски и споменици 
културе) 

Непостојање пратеће туристичке 
инфраструктуре  

Етнографско наслeђе и архитектура Лоши смештајни капацитети 

Културне манифестације Лоша комунална опремљеност објеката 
изван града 

Повољни услови за развој транзитног и 
сеоског туризма  Слаби хигијенски услови 

 Слаба улагања у туристичку привреду 

 Недовољна примена савремених 
технологија 

 Неедукативност становништва и 
туристичких радника 

 Непостојање адекватне туристичке 
сигнализације 
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 Свилајнац спада у економски средње развијене градове у Србији, и можемо рећи 
да један од главних фактора што туристичка понуда није боља јесте мало улагање 
новца и недостатак спонзора, с’обзиром да постоји неколико предузећа која солидно 
послују. Ипак, сигурно је да грађани Свилајнца то могу некако и да опросте. Међутим, 
велико незадовољство је испољено због лоше организације постојећих манифестација 
као и због лошег, некад и неприметног маркетинга. .  

Када су финансије у питању морамо имати неке ствари на уму. Прво, квалитет 
туристичке понуде и културних догађаја не зависи само од воље и стручности 
организатора, већ и од финансијских средстава. Овај чудан спој материјалног, 
ванвременског, духовног "израза душе" или шире култура, и материјалног, реалног, 
једнодимензионалног, исказаног у најтиражнијој речи - новац, ипак, неоспорно је, 
најбоље функционише заједно.  

Чињеница је да државе издвајају премало новчаних средстава за област туризма, 
углавном се се то креће од 0,5% до 2% буџета. Ако се узме у обзир тешка финансијска 
ситуација наше државе и мало издвајање новца за општине средње величине као што је 
Свилајнац, јасно је да туристичке  организације располажу са мало новца.  

Онда се долази до менаџмента као решења за покривање новчаних недостатака. 
Квалитетно маркетиншко вођење и осмишљавање програмске политике и филозофије 
догађаја могу обезбедити алтернативне изворе финансирања и тиме омогућити 
континуиран, али и продуктивнији рад организација у туризму, култури и уметности. 
Спонзорство, као један од најзначајнијих видова помагања  у туризму уметности и 
културног деловања, даје велики допринос. Заузврат, то је добра прилика за његову 
рекламу.  

Могућности Опасности 

Стратешко - привредни значај за развој 
туризма у региону и Србији 

Слаба заинтересованост града за развој 
туризма 

Све већа окренутост људи здравом 
животу и природи 

Непостојање подршке републичких 
органа власти у виду значајнијих улагања 
у туризам 

Завршетак изградње Коридора X  Низак животни стандрад већине 
становништва 

Пораст дохотка и животног стандарда 
становништва у перспективи Неповољни демографски фактори 

Регионална и међународна сарадња- већи 
прилив страних гостију 

Развој туристичке понуде и промене 
менталитета 

Тражња за другим специфичним 
видовима туризма Слабо развијени предузетнички дух 

Сарадња са околним и другим 
општинама 

Промене у градској власти, због 
континуитета започетих пројеката 

Приватизација као носилац туристичке 
понуде и улазак свежег капитала  

Донације и спонзорства  
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Многи ће рећи да, ако држава, односно град у овом случају, немају пара, онда се 
оне могу наћи добром организацијом и још бољим маркетингом. Ипак, чињеница је да 
највећу комерцијализацију налазимо на погрешним локацијама,што јако честа 
ситуација али то  не спутава спонзоре да се препознају баш на таквим локацијама и 
тамо пласирају свој капитал и име.. Како је у Србији све централизовано, највећа 
количина капитала се улаже у Београд, јер то је главни град, много развијенији и 
богатији од осталих а и броји далеко више становника од било ког другог града. Дакле, 
најбоље је место за, обрт средстава, маркетинг и рекламирање.  
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10. Закључак 
  

 На основу изнетих чињеница о општини Свилајнац уопште, може се закључити 
да туристички потенцијали и заинтересованост становништва за бављење туризмом 
постоји. 

       Као и што је раније наведено у овом раду на територији општине Свилајнац 
и у ширем подручју постоје значајни природни и нарочито културно-историјски мотиви 
који  могу уз адекватан план и програм да се искористе за развој сеоског, 
манифестационог и екотуризма. 

 Туристичка организација оштине Свилајнац (ТООС) је показала велико 
интересовање и предузела значајне кораке у циљу промоције, представљања и 
унапређење туризма на територији општине Свилајнац. Добра сарадња је успостављена 
и са Канцеларијом за локални економски развој општине Свилајнац која је помагала и 
покретала иницијативе за анимирање становништва, предузећа, локалне самоуправе и 
невладиног сектора како би се  створили услови за партнерско учешће на решавању 
проблема са којима се сусрећу поменуте заинтересоване стране. 

 Како је наведено у овом раду урађен је велики број пројеката који су послати 
надлежним министарствима. Неки су прихваћени и реализовани а неки још увек чекају 
одговоре. 

        На крају желео бих да истакнем да будућност Свилајначке општине може 
бити још повољнија ако се примене сва позитивна светска искуства у туризму и 
плански повуку прави потези.    
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