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    Увод 
   Општина Ћуприја се налази у централном делу Горњевеликоморавске котлине, на 

десној обали Велике Мораве, код ушћа реке Раванице, у подножју Јужног Кучаја. То је 

старо насеље, једно од најстаријих у Србији. Током своје историје, често је мењала називе. 

У римско доба на месту овог града је постојало насеље Хореум Марги , а у средњем веку 

српски град Равно. После подизања моста преко Велике Мораве општина добија назив 

Ћуприја. У области трговине и занатства данас у општини доминира приватно 

предузетништво. Туризам и угоститељство се уклапају у привредни развој овог подручја. 

Општина Ћуприја има повољне природне и културне потенцијале за развој 

туризма.Туризам има кључни интерес да одржи квалитет животне средине на високом 

нивоу. Централно место у туристичкој понуди овог града заузимају манастир Раваница, 

спомен парк боја на Иванковцу, археолошки локалитет Хореум Марги, и бројни 

угоститељски објекти на обали Велике Мораве. Повољан саобраћајно - географски 

положај овог града позитивно утиче на развој туризма у њему. Имајући у виду природне 

потенцијале постоје велике могућности за развој сеоског и ловног туризма. Туризам 

Ћуприје се такође заснива на великом броју туристичких мотива Поморавског округа. 

 

 

                                                       

                                                     

                                                    Слика бр 1. - Грб општине Ћуприја 

                                              Извор www.Ćuprija.com 
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1.Туристичко - географски положај 

 

 

             

                                    Слика бр 2.- Положај општине Ћуприја  

                                          Извор www.Cuprija.com 

 

Општина Ћуприја се налази у средишту Поморавског округа. Површина територије 

општине Ћуприја износи 287 kм
2
, а налази се на надморској висини од 123м. Територија 

општине се простире између 43  52  и 44  04  северне географске ширине и 21  16  и 21  

35  источне географске дужине. Удаљеност у правцу север – југ број 21 км
2 
а правац запад 

- исток 22 km
2
. Има облик неправилног квадрата искошеног у правцу југозапад – 

североисток. Општина има 18 месних заједница, од тога 3 градске и 15 сеоских. Удаљена 

је од Београда 147 kм  a од Ниша 98 км, и до ње се може доћи аутопутем Е-75. 

Ћуприја је равничарски, низијски и средњосрбијански град, налази се у долини у 

централном делу Србије између друмског и железничког пута Београд – Ниш. Лежи на 

обронцима Јухора, јужнокучајских и Бељаничких масива. Кроз град протиче река Велика 

Морава и река Раваница. Путеви из Ћуприје разилазе се у више праваца што пружа велике 

могућности за сарадњу у свим областима са општинама у ближој и даљој околини и 

говори о њеном изванредном геостратешком положају. На југу се граничи са општином 

Параћин, на северозападу са територијом општине Јагодина, а на североистоку са 

територијом општине Деспотовац. 
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Ћуприја има одличан геостратешки положај на раскрсници саобраћајног пута 

познатог као коридор 10, ауто пута Е-75, који спаја источну са западном Европом. Њен 

географски положај свакако је један од најзначајнијих предности, а посебно је од значаја, 

већ поменута близина два суседна града, као и повезаност са свим градским центрима у 

земљи. Ћуприја је на свим путним правцима ка северу, југу, западу, истоку па је често 

због свог положаја називана Капијом света. Све значајне војске и мисије пролазиле су 

кроз ову стазу. 

                                                        

2. Природно туристичке вредности 

2.1 Рељеф 

Ћуприја се налази на најнижој моравској тераси, у централном делу Србије на 

обалама реке Раванице и Велике Мораве. Налази се у долини, оивичена са десне стране 

благим обронцима Кучајских планина и са леве стране планином Јухор. Ћуприја је 

равничарски, низијски и средњесрбијански град. Околина Ћуприје је у низији која се 

простире неколико километара са леве и десне стране Велике Мораве. 

Рељеф Ћуприје обухвата три главне морфолошке целине : пространу 

великоморавску низију дуж правца север - југ, чија се надморска висина креће од 116 - 130 

метара, брежуљкасти терен на ободу аливијалне равни на висини од 130 – 250 м, на коју се 

надовезују планински венци  младе зоне веначнх кучајских планинана на истоку са 250 -

650 м надморске висине. Просечна надморска висина износи око 150 м. Формирање 

рељефа отопчело је током неогена и траје до данас. Почетак се везује за тектонске процесе 

којим је формирана депресија. Доминанту улогу током формирања рељефа, кроз цео 

квартар има флувијални процес који је дао и основно обележје данашњем рељефу ове 

морфоструктре. 

2.1.2 Планина Јухор  
Планина Јухор простире се правцем север - југ , између Велике Мораве на истоку, 

Левча на западу, Темнића на југу и Бељанице на северу. Њен највиши врх је Велики 

Ветрен и она спада у родопске планине. Налази се на око 162 км од Београда и до ње се 

долази аутопутем Београд - Ниш. На планини Јухор постоји неколико археолошких 

налазишта. Археолози су 1997.године октрили келтско утврђење Момчилов град. До данас 

су опстали само темељи града и рушевине једне куће. Код села Поточца на Јухору се 

налази тврђава, према неким претпоставакама ова тврђава је настала у доба Илира. На 

Јухору се налази Девојачка стена, камен нешто виши од 20 м. Близу стене је Градиште, 

остаци српског средњевековног града. Друидска пећина на Великом Ветрену, највишем 

врху планине Јухор, једина је таква грађевина у југоисточној Европи. Због изузетних 

природних лепота које ова планина има, или и због добре саобраћајне повезаности са 
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градовима у Поморавском округу постоје повољне могућности  за развој више врста 

туризма, пре свега излетничког и рекреативног. 

 

         

          Слика бр. 3 -  планина Јухор 

Извор www.pkrunolist.autentik.net 

 

2.1.3 Планина Црни врх  
Планина Црни врх се налази између Крагујевца и Јагодине и спада у Родопске 

планине. Планина је добила назив по црном изгледу који су јој давале простране шуме. 

Река Белица, Ждраљица, Лепеница и Велика Морава, су токови који је окружују. 

Категорисана је међу ниже планине у Шумадији. Црни врх поседује велики број пећина и 

слапова, чак највећи од свих планина на територији Шумадијског округа. Представља и 

подручје са највише падавина на територији Шумадијског округа и на њему се налази 

најиздашнији извор у Шумадији ,врело у Горњем Штипљу.
1 

1
 

 

 

 

                                                            
1 Марковић. Ј. “Географске регије Југославије”, Београд, 1995.,стр 264 

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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2.1.4 Планина Кучај 

У близини Ћуприје са њене источне стране налази се планина Кучај. Кучај је 

планина у источној Србији између река Ресаве, Злотске реке и Црног Тимока. Припада 

групи Kарпатско - балканских планина. Има правац пружања североисток - југозапад на 

дужини од 10 км.  Кучајске планине представљју најраспрострањенији планински комлекс 

Источне Србије, а истовремено и њен најзначајнији хидрографски чвор. Оне представљају 

највећу планинско крашку област Србије, поред Динарског краса. Област Кучајских 

планина има карактер висоравни сложене тектонcке и морфолошке грађе, која је издвојена 

долинама Црног Тимока, Mораве, Ресаве, Бељевине и Злотске реке. Највиши врх јесте 

Велика Треста са 1284 метра надморске висине. 

Лепота Кучајских планина јесте у сталном смењивању пејзажа. Овај крашки 

простор богат је водама, које су погодно тле обликовале у најлепше пећине, јаме и вртаче. 

На овој планини се налазе неке од најпознатији пећина у Србији, између осталог и 

Раваничка пећина. Некада је овај крај називан Ресавска света гора, јер се ту налазило 12 

средњевековних православних манастира, задужбина деспота Стефана Лазаревић. Данас 

су остали очувани само манастири Манасија, Раваница и Сисојевац. 

У богатој и разноврсној флори присутан је велики број ендемитета. Због изузетних 

природних карактеристика, покренут је поступак заштите овог подручја.
2 

2
 

                                                                  

                                              Слика бр.4 - планина Кучај 

                                         Извор www.pkrunolist.autentik.net 

 

                                                            
2 Боснић. Д. “Чудесна Србија”, Београд. 2010, стр 254. 

 

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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2.1.5 Планина Бељаница  

  Бељаница спада у ред највећих кречњачких планина у источном делу Србије. 

Простире се и између слива реке Млаве и Жагубичке котлине на северу и слива реке 

Ресаве на југу. Од запада ка истоку, пружа се на дужини од 24 км, са просечном ширином 

од око 12 км.  

Захвата површину од 309 км
2
. Бељаница је висораван са многим вртачама, увалама 

и слепим долинама. Северни део Бељанице је висораван са многим вртачама, увалама и 

слепим долинама ( Бусовата, Речке са понором дубоким 150 м ). Кречњачки гребен 

Бељанице висине 1336 м, представља јужни део планине и веома је стеновит. Сам гребен 

испуњен је многобројним пећинама, међу којима је и највећа Велика Атула. У подножју 

гребена су Мало и Велико врело 

 Планина обилује водом, на њој се налази већи број површинских и подземних 

токова. Карактеристични су, посебно површински токови који обухватају велики број река 

и потока понорница. Бељаница је позната по свом великом богатству спелеолошких 

објеката.  

Најпознатија пећина је Ресавска пећина, која представља својеврсну туристичку 

атракцију, познату на туристичкој мапи Србије. Она је уређена за појединачне и 

колективне посете и отворена је током целе године.
3
 

                    

                                     Слика бр. 5 - Ресавска пећина 

                                                    Извор www.sagatravel.rs 

 

 

 

 Поред Ресавске пећине постоји велики број пећина богатих свим врстама 

пећинског накита. Пећине изузетне лепоте су Јеларче, Пионирска пећина, Влашка пећина 

                                                            
3 Марковић. Ј. “Географске регије Југославије”, Београд, 1995.,стр 265 

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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и Ивков Понор, а нарочито се издвајају Извиђачка пећина, по времену настанка и 

богатству. 

Лепоту планине Бељанице допуњују кањони реке Ресаве и Клочанице. 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 су пешачење, спортски лов, спортски риболов. 

 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.6 -  Водопад Велики Бук  

                                                           Извор sr.wikipedia.org 
 

 

2.1.6 Раваничка пећина 

 Раваничка пећина се налази на десној страни клисуре, идући од Сења, на око 100 

метара источо од манастира, а у масиву брда Врсољ. Највећа је и најинтересантнија од 

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
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свих пећина у клисури. Дугачка је 1049 метара, а улазни отвор је висине 4,5 метара а 

ширине 7,2 одакле се шири у дворану неправилног облика, ширине око 20 метара. 

  Почев од 25 метара главни канал је усечен и има профил равнокраког троугла. На  

233 метру канал се проширује у дугуљасту дворану из које се са леве стране одваја 

споредни канал. На 655 метру канал скреће ка истоку и тим правцем иде до 800 метара, 

где се завршава сифонским језером. Даље кретање није могуће јер таваница урања у виду 

језера. 

  

                   
                                                Слика бр.7 - Раваничка пећина 

                                          Извор www.Cuprija.com 

 

2.2 Клима 

Климатске одлике доста зависе од географског положаја и рељефа, па је за цели 

регион пресудно што је високим планинама одвојен од изразитих утицаја са Средоземног 

мора а широко отворен према Панонској низији. Па је тако клима на територији општине 

Ћуприја условљена отвореношћу према Панонској низији и изолованошћу од утицаја са 

Средоземног мора.Специфичност Ћупријског поднебља је у томе што се на овом простору 

сусрећу три велика климатска таласа, медитерански, континентални и алпски. 

 

 

Ћуприја је град у долини са умерено - континенталном климом, просечно 

довољним количинама падавина и мањим утицајем ветрова. Окружена је планинама и при 

различитим температурама овде се ствара језгро топлог или хладног ваздуха. Оно што 

карактерише ово подручје, то су изузетно високе температуре лети и екстремно ниске 

зими. 
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2.2.1 Температура  

 

          Просечна годишња температура на територији општине Ћуприја је 11,1 c. Највиша 

температура у последњих 100 година на територији општине Ћуприја, износила је 44,6 c, 

а измерена је 27.јула 2007.године. Најнижа температура у последњих 100 година на 

територији општине Ћуприја, износила је 27,1 c а измерена је 31.јануара 1987.године. 

Најхладнији месец у години је јануар са просечном температуром од - 0,3 c, док је 

најтоплији јули у коме је просечна температура 20,8 c. Ваздушни притисак је променљив. 

Релативан влажност ваздуха је током целог дана променњива и креће се у интервалу од 30 

-  80%.  

 

  Табела бр,1 Просечна температура  по месецима  
Месец   1   2   3  4   5   6    7   8   9   10   11  12 С.г 

Степени   0,4  1,8  5,7 11,0 16,2 20,2 21,4 21,5 16,5 11,3 5,7 0,8 11,1 

Извор:Републички хидрометеоолоки завод, метеоролошка станица Ћуприја за период 

2012. 

 

2.2.2 Падавине 

Просечна количина падавина годишње износи 662 l/m
2
 при чему највише падавина 

има у јуну 76,1 l/m
2 
, а најмање у фебруару 39,7 l/m

2 
. Највећа висина снега измерена је на 

територији општине Ћуприја 30.01.1978.године и износила је 58 цм. Под снежним 

покривачем ,највише има 45 дана, док број дана са појавом снега ( падавинама), износи 35 

дана. 

На територији општине Ћуприја заступљен је континентални плувиометријски 

режим, са најмање падавина у зимском периоду, односно у фебруару и марту , а највише у 

мају и јуну. Иако је мала годшња количина падавина, њихов месечни распоред је повољан 

за пољопривреду, јер највише падавина излучи се у пролећним и летњим месецима, 

односно у периоду најинтензивнијег вегетационог циклуса.
4
 

 

 

     

 

Табела бр. 2 - Средња месечна и средња годишња сума падавина 

                                                            
4 Подаци Републичког хидрометоролошког завода, метеоролошке станице Ћуприје за период од 2010-2012 
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Ћуприја 43.0 39.7 44.8 64.3 68.4 76.1 56.3 47.7 59.7 51.9 53.5 56.8 662.0 

Извор:Републички хидрометеоолоки завод, метеоролошка станица Ћуприја за период 

2012. 

            2.2.3 Ветар 

С обзиром на учесталост, могу се издвојити два основна правца кретања ваздушне 

масе на подручју Ћуприје : североисточни и југоисточни. Ови правци су истовремено и 

најзначајнији за климат овог подручја, при чему југоисточни преовлађује у хладнијем 

делу године, и познат је као Кошава, док је северозападни карактеристичан за топлији део 

године. 

Јаки ветрови који дувају на овом простору су југоисточни, западни и 

северозападни. Обично не трају дуго, са изузетком Кошаве која зими и у пролеће може 

дувати данима. Олујни карактер може имати и западни ветар. Овај ветар се појављује лети 

и тада га често прате непогоде. Иначе средња јачина ветрова износи око 2 - 6 бофора, што 

је равно кретању 2 – 5m/s односно 7 – 18km/h, док  максимална јачина иде и до 6 - 9 

бофора, доводећи до озбиљних штета. Јаки ветрови обично не трају дуго, са изузетком 

кошаве која током зиме и пролећа дува и до 15 дана са максималном  снагом од 8 бофора, 

односно 55km/h
5
.
5 

   

Графикон-Ружа ветрова на територији општине Ћуприја за посматрани период 2010 -2012 

2.2.4 Релативна влажност ваздуха 

 

                                                            
5 Ibid 
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Ћуприја је окружена планинама и при различитим температурама овде се ствара 

језгро топлог или хладног ваздуха. Највлажнији месец је децембар и његова просечна 

влажност је 83 %. Најсушнији месец је март и његова просечна влажност је 71%. 

Ваздушни притисак је променљив. Ралативна влажност ваздуха је током целог дана 

променљива и креће се у интервалу од 30 – 80%. 

    

2.2.5 Облачност и осунчавање  

 На територији општине Ћуприја најоблачнији су зимски месеци јануар, фебруар 

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.Облачност, је такође, један од најзначајнијих климатских 

елемената, јер утиче на ниво осунчања, количину падавина и колебање температуре. 

Изражава се у десетинама покривености неба. Из података изложених у тебели види се да 

је просечна годишња облачност 5,5 десетина, што представља умерену облачност. 

Међутим, годишњи ток облачности врло је променљив, од високе облачности у зимском 

периоду (7,2) до врло мале облачности од јуна до септембра (3,9-4,7). 

   Просечан број сунчаних сати је 5,70 h/dan 

   Просечан број сунчаних сати  

• Најсушнији месец је јул – 294,1 сат 

• Најмање сунчан месец је децембар – 55,2 сата 

Тpопских дана има 32, док летњих има 96. Мразних дана има 84, а ледених дана 19.
6
. 

    Табела бр 3. - Месечне и годишње вредности облачности у десетинама 
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Ћуприја 6,9 6,1 5,9 6,1 5,6 4,7 3,9 3,6 4,8 5,2 6,5 7,2 5,5 

 Извор:Републички хидрометеоолоки завод, метеоролошка станица Ћуприја за период 

2012. 

           

                                                            
6 ibid 
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2.3 Хидрографске карактеристике 

 

Реке Велика Морава, Раваница, Иванковачка река или Миросава, Моштаница, 

Зубрава, Кованичка река, Винска река и потоци који се уливају у Велику Мораву или њене 

притоке и две каптажe - језера на Мућави и Везировом брду образују хидролошки систем 

Ћуприје и њене околине. Град лежи на издигнутој десној обали Велике Мораве која 

скреће код Ћуприје ка северозападу и прави велику меандру.  Укупна дужина речне мреже 

износи око 350 км са просечном густином водотока од 1,2 км
2
.    

Воде општине Ћуприја су карактеристичне и по једном броју, тзв, малих 

акумулација. Међу њима треба поменути малу акумулацију Мућава, која је запремине 

140.000 м
3
, затим мала акумулација Чубуриа, која је изграђена на Кнез селачком потоку и 

акумулација 7.јули, на граници са Параћином.   

      

      2.3.1 Велика Морава  

     Велика Морава највећа је река Србије, чији се слив простире из јужних, источних и 

западних граница Србије, заузимајући око 43 % површине њене територије и обухватајући 

6.242 км
2
. Она настаје спајањем Јужне и Западне Мораве које се састају код Сталаћа а  

улива се у Дунав недалеко од Смедерева. Њена дужина износи 439км У овом простору 

Морава прима с десне стране више притока Црницу са Грзом, Раваницу и Ресаву, чија се 

изворишта налазе у планинском подручју. С леве стране прима Лугомир, Белицу, Осаницу 

и Каленићку реку. Она је по свом карактеру равничарска река.  Формирала је  

широко речно корито са благим странама као последицу честих изливања воде из корита. 

Велика Морава у овом делу прави велике меандре који испресецани, формирају делове 

корита који се називају “Моравишта”. Велику Мораву одликују и велике количине 

проноса наноса што је током њене морфолошке историје довело до издизања корита. У 

области Великоморавске котлине мерење протицаја врше се на водомерном профилу. 

    Слив Велике Мораве одликује врло велико колебање притока воде. У пролеће, а 

најчешће у априлу, за време великог водостаја. Великом Моравом протиче и до 100 пута 

више воде него при најнижим водостајима. Река је обострано обезбеђена од изливања 

великих вода одбрамбеним насипима. У току 20.века је често долазило до изливања 

Велике Мораве и плављења градског језгра општине Ћуприја. 

    Дужина тока ове реке територијом Ћупријске општине креће се око 19,5 км, односно 

око 10% укупне дужине. Слив реке на овом простору запрема површину од 287 
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км
2
.Сведочанства о њеној пловности до Сталаћа, све до 1879.године, налазимо у многим 

изворима књига А.Алексића.
7
 

                     

                                                   Слика бр 8.pека Велика Морава 

                                             Извор www.Cuprija.com 

 

2.3.2 Река Раваница  

Раваница је највећа река општине Ћуприја. Простире се у правцу запад исток а 

извире на западним падинама Јужног Кучаја. Дужине је 26,7 км а површина слива износи 

158 км
2
. У свом првом делу креће се клисуром веома високих и стрмијх стена до 

манастира Раванице, а у месту Вавило у њу се, са десне стране, улива Црвени поток, затим 

Мириловачки поток и Граовишки поток, као и Јавнички и Драгијашки поток и река 

Миросава. За Раваницу је карактеристично да највећи део воде добија од извора који се 

налази између манастира Раванице и Сења, а не од притока. 

Раваница је планински и равничарски поток. Пролазећи кроз клисуру кречњачког  

састава и обраслу шумском вегетацијом, наставља ток улазећи у широку и отворену 

велико моравску алувијалну раван. Слив реке је неправилан и наликује правоугаонику 

асиметричног облика. Слив реке Раванице се налази у средњем току слива Велике Мораве, 

са њене десне стране. Највиша тачка овог слива је Балван (737м), а најнижа је ушће 

Раванице (118м). Раваница је регулисана кроз грађевинско подручје у дужини око 2000 м 

од ушћа у Велику Мораву, а исто толико потребно је регулисати до њеног изласка. ГУП 

ом општине Ћуприја је одређено да ће се дуж регулисаног корита реке Раванице оставити 

слободан појас ширине око 15 м, као шеталиште и линеарна парковска површина, са 

местимичним проширењима где је то могуће , такође парковски уређеним, на местима где 

је то могуће, као што су то поједини меандри реке. 

                                                            
7 Антић.Ј. “Природа, Лов и ловство у Ћуприји и околини”, Ћуприја, 2000., стр 59 
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                                                          Слика бр. 9 -  река Раваница 

                                           Извор www.Cuprija.com 

 

 

2.3.3 Минералне воде  

 

На територији општине Ћуприја постоји налазиште олигоминералне воде, слабо 

минерализоване, калсе Б, одличне за флаширање. Због тога Свилинета, предузеће за 

производњу пластичних и металних жица, планира да изгради погон за захватање и 

флаширање слабоминерализоване воде за флаширање, истог квалитета као и пролом вода 

на локацији Ада. 

 

2.4 Флора и фауна 

 

Разноврсност Ћупријског поднебља условила је разноликост биљних врста и 

учинила га погодним за развој животињског света. Крећући се ка истоку, уочавају се 

брежуљкасти предели на које се настављају планински венци са доста вртача, 

клисура,превоја различите надморске висине. Типови земљишта садрже алувијалне наносе 

у долини, гајњаче у деградацији и смоницу у вишим деловима  а највиши, планински 

предели одликују се црвеним пешчарима. Овакав тип земљишта и конфигурација тла 

условили су настанак и развој различитих врста биљног света. 

    

Данас на територији општине Ћуприја биљни и животињски свет је врло измењен, 

деградиран и осиромашен врстама. Тако стање је последица јаких антропогених утицаја у 

прошлости и садашњости. Главни фактори деградационих утицаја су доста велика и 

дуготрајна насељеност територије и коришћење пољопривредног земљишта. Природни 

биљни свет је, углавном, замењен пољопривредним културам, а преостали део је 

осиромашен и деградиран. Тиме су, наравно нестала или поремећена станишта неких 

животињских врста које најчешће мигрирају, проређују се или нестају са овог подручја. 
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2.5 Главни проблеми и стање животне  средине на територији 

општине Ћуприја  

  
Главни проблеми у области животне средине на територији општине Ћуприја могу 

се сврстати у пет група : водоснабдевање, депоније комуналног отпада, квалитет ваздуха, 

отпадне воде, неодржаване јавне зелене површине и  паркови и урбано 

планирање.Проблеме водоснабдевања чине квалитет и количина воде у свим насељима и у 

граду, непостојање организованог система за дистрибуцију воде у селима и незаштићеност 

водозахвата и подземних вода. Главни проблеми везани за комунални отпад су постојање 

дивљих депонија, неконтролисано спаљивање отпада на отвореном. Еколошки проблеми 

на на територији општине Ћуприја почињу са повећаном индyстријализацијом. 

Интензивна производња, уз употребу застарелих технологија, довела је до низа проблема 

у области аеро загађења, до нарушавања еколошке равнотеже и деградације па и губљења 

природних ресурса. Додатно оптерећење за општину представља и њен положај, јер аеро 

загађење представња значајан проблем и у суседним општинама. У делу града Ћуприје и у 

већини насеља не постоји изграђена канализациона мрежа. 

Неодржаване јавне зелене површине и паркови су велики проблем на територији 

општине. Проблеме представљају : непостојање ветрозаштитних појасева на територију 

целе општине, недовољна пошумљеност општине, неодржавање градског парка Ћуприје и 

већине осталих зелених површина и паркова у општини. 

Опадање индустријске производње током протеклих десет година довело је до 

значајног смањења загађења животне средине. Средње годишње вредности у Ћуприји су у 

току зимског периода испод граничних вредности, при чему се крајем јесени и током зиме 

региструје повећана концентрација чађи и продуката сагоревања, због грејне сезоне. 

Практикује се праћење параметара у ужем центру градског насеља и око пијаце због 

појачаног интерзитета саобраћаја.У току изреаде ЛЕАП а за општину Ћуприја,чланови 

радне групе су дефинисали квалитет ваздуха као један од најкритичнијих проблема 

животне средине. Квалитет воде контолише Завод за јавно здравље Поморавље у Ћуприји. 

Вода се хлорише и бактериолошки она је исправна. Кроз општину пролазе три реке 

Велика Морава, Раваница и река Миросава. Река Велика Морава од Сталаћа до ушћа у 

Дунав је река 2 а класе. Раваница је у горњем току прве а класе, а у пролазу кроз село 

Сење и Ћуприју је 2 б класе. Река Миросава у горњем току била је 1 б класе. 
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3.Демографске карактеристике Ћуприје 

   3.1 Историја Ћуприје и околине  

 Прве људске заједнице населиле су ћупријско Поморавље пре 8000 година, у 

млађем каменом добу, познатом као неолит. Од 5000 - 3000 година старе ере највеће 

насеље овог краја налазило се у потесу Стублине на месту данашње Супске али је познато 

да су постојале насеобине у потесу Краљево поље у данашњем Сењу и код Брекетнице где 

се налази садашња ћупријска штампарија. Археолошко налазиште Стублина код села 

Супске је од великог значаја за које се може рећи да је поред Винче једино место на коме 

је заступљена комплетна стратиграфија винчанске културе. Село Батинац представља 

једно од најзначајнијих праисторијских налазишта у ћупријском крају.У њему су откопана 

два сребрна илирска појаса са палметама и неколико комада накита од филиграна уз 

богату керамику гвозденог доба. Један од тих појасева излаган је у више наврата на 

домаћим и међу народним изложбама, а други под чудним околностима, доспео до 

националног музеја у Бечу. 

                            

                                     Слика бр 10.- .Археолошко налазиште у селу Супска 

                                           Извор www.Cuprija.com 

 

У Моравској обали код села Мијатовца недалеко од Ћуприје, откопан је костур 

мамута, У четвртом веку пре нове ере, у ове крајеве дошли су Келти из Панонске низије, 

али њихова владавина није дуго трајала, јер су се на западу Балкана појавили Римљани. 

Римска налазишта у околини Ћуприје као и у самом центру града, сведоче о Ћуприји као 

најважнијем римском насељу. Ћуприја је тада носила назив Хореум Марги. Матерјалних 

остатака из турског доба нема, Ћуприја је тада била паланка. Од друге половине 17. века 

Мехмед паша Ћуприлић подигао је стални мост – ћуприју и град добија данашње 

име.Један од догађаја који је свакако обележио историју Ћуприје је бој на Иванковцу.У 

овом боју Срби су извојевали победу над бројнијом и наоружанијом војском отоманског 

царства. 
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Захваљујући свом положају поред моста и главног цариградског друма,Ћуприја 

полако почиње да се развија све до 1890, као постаје и центар поморавског округа. 

Почетком 20 века, Ћуприја постаје и важан железнички центар. Прву основну школу 

добила је 1815.а Гимназију 1909 године. Године 1868, подигнута је и прва болница. 

                             

                                                      Слика бр 11.- Ћуприја у 19 веку 

                                                  Извор www.Cuprija.com 

 

 

3.2 Становништво 

  Становништво Поморавља повећано је у периоду после Другог светског рата. 

Након тога Поморавље показује знаке засићености и постаје миграционо пасивно 

подручје. Катастарска површина општине Ћуприја 28.739,22х. Урбана површина општине 

Ћуприја је 287км, а руралне 198км, односно 69%.  

Мрежу насеља општине Ћуприја чини 18 насеља. Градско насеље Ћуприја састоји 

се из три целине чија је природна граница делом река Раваница.Осим приградског насеља 

Добричево, остала су сеоска насеља и то су Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, 

Дворица, Иванковац, Исаково, Јовац, Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, 

Паљане,Сење, Супска и Старно село.Према попису становништва из 2011.године општина 

Ћуприја има 33.567 становника, а сам град 20.585 што чини 61,3 укупног броја 

становника.Густина насељености је 115 тановника км,.Густина насељености је мања у 

сеоским насељима,а најмања је у селима разбијеног типа попут бигренице.Сеоска насеља 

ћупријског краја по своме положају су разноврсна и то долинска насељакоја леже на самој 

равни Велике Мораве, брдска села која се простиру по благим узвишењима, планинска 

села у клисурама и жљебовима река или притока и раселице. Ова села су по свом постанку 

прилично раног порекла. Општина има 18 месних заједница, од тога су 3 градске и 15 

сеоске. 
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      Табела бр 4.-  Становништво сеоских месних заједница      

 Ред. Број Назив насељеног  

Места 

Катастарска  

општина 

Број становника 

          1.      Добричево      Добричево            249 

          2.      Вирине      Вирине          1287 

          3.      Бигреница      Бигреница            947 

          4.      Старо село      Старо село            222 

          5.      Крушар      Крушар          1840 

          6.      Супска       Супска          1784 

          7.      Влашка      Влашка            850 

          8.      Батинац      Батинац          1289 

          9.      Сење      Сење          1460 

         10.      Мијатовац      Мијатовац          1980 

         11.      Кованица      Кованица            280 

         12.      Паљане      Паљане          1050 

         13.      Остриковац      Остриковац            694 

         14.      Дворица       Дворица            277 

         15.      Јовац      Јовац           1331 

      Извор Републички завод за статистику – Општине 2010 

      Просечан број чланова по домаћинству је 3,07. Од укупног броја становника 30.549 

најбројнији су Срби,а најбројније националне мањине су Власи којих има 1.356 

неодређена.
8
 

        Табела бр 5. - Етничка структура становнштва 

          Извор : Републички завод за статистику – Oпштине 2010 

                                                            
8 Републички завод за статистику 

 

 Рб Националност Број  % Рб Националност Број % 

  1 Срби 30549 91,01   14 Румуни  32 0.095332 

  2 Црногорци 83 0,247   15 Руси 4 0.011916 

  3 Југословени 94 0,28   16 Русини 2 0.005958 

  4 Албанци 1 0,003   17 Словаци  1 0.002979 

  5 Бугари 10 0,03   18 Словени 16 0.047666 

  6 Буњевци 1 4,04   19 Украјинци 6 0.017875 

  7 Власи 1356 0,033   20 Хрвати 40 0.119165 

  8 Горанци 11 0,012   21 Чеси 5 0.014896 

  9 Мађари 4 0,191   22 Друго 14 0.041708 

 10 Македонци 64 0,027   23 Неодређено 176 0.524324 

 11 Муслимани 9 0,027   24 Регионално 4 0.011916 

 12 Немци 3 0,009   25 Непознато 805 2.398189 

 13 Роми 277 0,825   26 Укупно 33567 100 
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3.3 Привреда 

 Корени Ћупријске привреде датирају још од 15.године пре нове ере када је 

Horeum Margi са развијеним занатством, трговином и земљорадњом био значајно 

приврено седиште.За привреду у Ћуприји и њен развој почетком 19 века, велики значај 

имао је мост на Великој Морави. Изградњом пруге 1883.године,Ћуприја је постала 

значајан железнички чвор на релацији Београд – Ниш. У периоду транзиције Ћуприја је 

стагнирала,али захваљујући веома повољном гео стратешком положају, веома повољним 

климатским условима, саобраћајном повезаношћу са великим центрима у окружењу, 

Ћуприја има шансе са доживи економски процват.Стуб привреде чине 

металопрерађивачка, прехрамбена и грађевинска индустрија.
9 

Табела бр 6. - Радно способно становништво 

Радно способни 
   Ст.рад.спос. Мушко( 15 - 65) Женско (15 - 63) Женско(15 - 49) 

21547 11190 10348 9087 

 Извор : Републички завод за статистику – Oпштине 2010  

  У области трговине и занатства доминира приватно предузетништво. 

Угоститељство и туризам се уклапају у привредни и друштвени развој овог подручја, а 

централно место у угоститељско туристичкој понуди овог краја заузимају, манастир 

Раваница, спомен парк боја на Иванковцу, угоститељски објекти на обали Велике Мораве. 

Ћуприја је између осталог позната и по Општој болници Ћуприја, која је водећа болница у 

Поморављу.
9 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            
9 Ibid 
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4.Саобраћајна инфраструктура 
Општина Ћуприја има повољан саобраћајно географски положај. Од посебног 

значаја за општину је магистрални ауто-пут Београд – Ниш, који пролази њеном 

територијом у дужини од 11 км. На тај начин општина је адекватно повезана са великим 

градским центрима, Београдом и Нишом. Налази се на 146.километру од Београда и на 

98.километру од Ниша. 

 

                                      

                              Слика бр 12. – Саобраћајнo - географски положај Ћуприје 

                                               Извор www.Cuprija.com 

 

Кроз општину пролазе четири регионална путна правца Р - 103, у дужини 2 км и 92 

м, Р - 214, у Дужини 4 км и 707 м, Р - 216, у дужини 2 км и 107 м и Р - 108, у дужини од 2 

км и 70 м. Сваки од поменутих путних праваца има асфалтиране коловозне засторе 

ширине 5 - 7 м у подношљивом стању уз честе интервенције на коловозу. 

 

Табела бр 7 .-  Дужина путева, густина путне мреже и квалитет у 2010 

Град 

Укупна 

дужина 

у км 

Густина 

путне 

мреже 

( км / км2) 

Савремени 

коловоз 

Магистрални Регионални    Локални 

укупно Савремен

и 

Укуо

но 

саврем

ени 

укуп

но 

савре

мени 

Ћуприја     232       0,80      116         0               0    72 72  160          44 

 Извор : Репблички завод за статистику – Општине 2010 
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За сеоска подручја, од круцијалног је значаја, мрежа локалних праваца. Један део је 

делимично или потпуно асфалтиран, док је остатак са макадамским застором.Укупна 

дужина путева на територији општине је 232 км. 

 

Железнички саобраћај општине Ћуприја карактеристичан је по прузи Суботица  - 

Београд – Ниш. Она је од изузетног значаја самим тим што спада у магистралне пруге 

међународног карактера и пролази кроз територију општине. Комплетна деоница, која 

пролази кроз општину је електрифицирана. 

 

Подручје насеља Ћуприја, као и осталих насеља у општини покривено је 

делимично мрежом текеломуникационих капацитета. Подручје општине Ћуприја има 

инсталисано 11.536 телефонских прикључака од чега шире подручје града телефонске 

услуге прима 3.651 домаћинстава и правних лица. 

 

         Табела бр 8 .- ПТТ саобраћај у општини Ћуприја 2009.године 

Општина 

Број 

телефонских 

претплатника 

Број пошта 

 Птт промет 

Писмене 

пошиљке 

у хиљ. 

Пакети  

у хиљ 

 Ћуприја             12191            7     516                 1 

         Извор: Репблички завод за статистику – Општине 2010 

                                 

  

Регионалана приступачност се изражава помоћу комбинованог индикатора који 

представља скуп 4 индикатора : потенцијална приступачност путевима, потенцијална 

приступачност железницом, време до тржишта , односно центара функционалнох 

подручја и време до најближих регионалних центара. Поморавље у целини, а поготово 

трограђе, има високу оцену сва четири индикатора.  

 

Ниво развоја саобраћаја представља веома значајан индикатор привредних 

активности, конкурентности индустрије, и услуга, утиче на развој територијалне поделе 

рада, врши подстицај убрзаног развоја привредних грана и покретач је регионалног 

развоја. Повољан саобраћајно географски положај општине даје могућност за развој и 

функционисање речног и копненог саобраћаја, као и предуслов за привлачење значајног 

транзитног саобраћаја.  
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5.Културне туристичке вредности 
Манастири Раваница, Манасија, Сисојевац, Каленић, Јошаница и друге творевине 

средњовековног неимарствазначајно су домаће благо и благо светске културне баштине. 

Историјска места попут цркве у Ћуприји и Иванковца предмет су интересвања не 

само научника већ и путника који желе да се упознају са прошлошћу овог краја. 

Ћупријска библиотека располаже занимљивом књижевном збирком а љубитељима 

музеја омогућено је уживање у изложбама музејских споменика у Ћуприји. 

  Септембарска културна манифестација Матићеви дани посвећена је животу и делу 

познатог књижевника Душана Матића, рођеног у Ћуприји, и одржава се у граду сваке 

јесени. 

 

5.1 Манастир Раваница  

У подножју Кучајских планина, у селу Сење, недалеко од Ћуприје налази се 

манастир са црквом Вазнесења – Раваница, задужбина кнеза Лазара , сагрђена између 

1375.и 1377.године, а живописним фрескама украшена је у годинама пред Косовску битку. 

Црква и остале грађевине опасана је чврстим одбрамбеним зидом са седам кула, међу 

којима доминира пирг са капелом. После погибије кнеза Лазара у Боју на Косову 

,Раваница је чувала његове мошти све до 1690.године,када су за време велике сеобе Срба 

премештене, најпре у Будим,Сентандреју, а потом у обновљени манастир у Врднику ( 

Раваница), у Срему, да би, након скоро три века, поново пренете, односно враћене у 

његову задужбину Раваницу. Као и други српски манастири, и Раваница је у својој 

шестовековној историји више пута рушена и паљена од туђина 1389 и 1389, па 1436 и 

1686.године, и најзад у време Кочине крајине 1788,године. Већу обнову цркве извршио је 

раванички монах Стефан, када се, после велике сеобе Срба, вратио у Раваницу. Поправке 

су извршене и 1794.године, и за време Првог српског устанка уз помоћ Карађорђа, и 1833, 

за време Милоша Обреновића, када је црква добила нови иконостас. 

Манастир Раваница, по својим архитектоннским карактерисктикама и ликовном 

изразу, родоначелник је новог стила уметности – тзв.моравске школе.Основа цркве је у 

облику развијеног тролиста изнад које се уздиже велика централна и четири мање 

дијагонално постављене куполе. И архитектура цркве и с њом јединству декоративна 

камена пластика плитко клесани камени украс у облику розета, орнаментика на 

архиволтама у виду геометријских преплета и и фигуралне зооморфне представе око 

прозора , постали су узор у изградњи и украшавању касније изграђених цркава и 

манастира. Читава грађевина постаје једна раскошна творевина, као да је реч о скупоценој 
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кутији за накит, стварајући нов канон лепоте, идеал који треба следити. Живопис у храму 

очуван је делимично. Фреске својом садржином ( темама и мотивима) и распоредом 

изражавају богословске мисли и духовну климу доба кнеза Лазара и деспота Стефана 

Лазаревића. Иако неуједначеног квалитета, оне, ипак, чине највреднији део српске 

сликарске баштине тога периода. 

                                   

                        

                                             Слика бр 13. - Манастир Раваница 

                                     Извор www.Cuprija.com 

 

 Циклуси Великих празника,страдање Христoво, његова луда и параболе, међу 

којима фреска са приказом исцељења слепог представља истинско ремек дело. 

Захватајући великие површине зидних платана, постају доминантне теме у сликарству 

Раванице, а с њом и читаве моравске школе.Као да осликавају актуелну политичку климу 

у тадашњој Србији, живиписци моравских цркава, почев од Раванице, све више сликају 

представе слепих ратника. У Раваници ће се и први пут појавити и занимљиви медаљони у 

облику броја осам с ликовима светитеља 

  Раваничка припрата дограђена је након Косовсе битке као задужбина књегиње 

Милице, која је након погибије кнеза Лазара неколико година у својству регента 

управљала земљама Лазаревића, јер су јој синови Стефан и Вук били малолетни. Припрата 

је у доба турске власти много страдала , тако да од првобитног живописа постоји свега пар 

фрагмената по источном зиду. Њену обнову извршио је у 18 веку јеромонах даскал 

Стефан. У целини манастир Раваница представља , свакако, најзначајнији споменик 

епоохе Кнежевине , као пример новог уметничког и градитељског стила Моравске Србије.  
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    5.2 Манастир Сисојевац 

    Недалеко од Раванице, на 25 км североисточно од Ћуприје, налази се и манастир 

Сисојевац, усред нетакнуте природе, на речици Црници. До пре неколико година у 

рушевинама, црква је данас рестаурисана, а конак обновљен. Храм је посвећен празнику 

Преображењ, а манастир је добио име по монаху Сисоју. Зна се да му је књегиња Милица 

1389.године даровала земљу у близина Параћинског брода.  

После овог датума манастир је основан, а како је у наосу постојао ктирорски 

портрет с ликом Стефана Лазаревића, манастир је највероватније подигнут почетком 

15.века. Црква има основу у облику жетог триконхоса, а грађена је у целини сингом. 

Припрата је истовремено зидана с наосом и имала је спратно постројење, вероватно 

кулу.У наосу има остатака два слоја живописа. У олтарском простору уочавају се 

симболичне представе које су очито у прво време замениле сложеније сцене. У осталом 

делу наоса живопис, који је веома страдао, показује у иконографском погледу сличности 

са Раваницо, али је у стилском погледу ближи Ресави.
10

 

                     

                                               Слика бр 14.- Манастир Сисојевац 

                                          Извор www.Cuprija.com 

 

 

                                                            
10  Поповић.Т.” Манастири и цркве у Србији”, Београд., 2010, стр 156 
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5.3 Манастир Каленић 

Манастир Каленић је женски манастир Спрске православне цркве. Манастир се 

налази у близини Рековца. Посвећен је Ваведењу Богородице. Каленић је задужбина 

протовестијара Богдана, угледног велможе деспота Стефана Лазаревића. Црква је 

саграђена и осликана између 1413 и 1420. Године. По ликовним вредностима манастир се 

убраја међу најзначајније споменике културе у Србији  

Основа манастира је триконхос сажетог типа с једном куполом, поседује припрату 

са слепим кубетом.За Каленић се каже да је нај раскошнији манастир моравског стила који 

одликује богата архитектонска камена пластика и наизменично ређање камена и опеке. 

Што се тиче декорација и фресака, заступљени су уобичајени мотиви као што су велики 

празници, земаљски живот Христов. 
11

 

    

                      

                                         Слика бр 15.-  Манастир Каленић 

                                      Извор www.Cuprija.com 

 

У  периосу између 1928 и 1930.године извршена је велика стручна обнова 

манстира. У манастиру се традиционално сваке године одржава сабор Прођох 

Левач,прођох Шумадију, који је под покровитељством Министарства културе Републике 

Србије и општине Рековац. 

                                                            
11 Ibid стр 176 
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5.4 Манастир Јошаница    

У писаним историјским изворима нема података о најранијој историји Јошанице, 

оснивању манастира и изградњи цркве, нити је у самом манастиру сачуван натпис који би 

о њима сведочио. Народне легенде оснивање манастира приписују кнезу Лазару. По једној 

верзији кнез је подигао храм да би се искупио од греха јер је у лову на том месту нехотице 

устрелио пустињака по имену Јоша, који се у клисури подвизавао. У овом предању има 

истине јер у Јошаничком Прњавору још има људи који се добро сећају велике камене 

пећине, негдашње испоснице, у којој су заиста могли живети отшелници. Ипак, иако 

уништена пре но што су у њој могла бити изведена систематска археолошка ископавања, у 

рекогносцирањима крајем шездесетих година 20. века у њој је пронађен драгоцен 

археолошки материјал који сведочи о томе да је пећина под Шареником била монашка 

испосница. Остаци владарских портрета на северном зиду припрате, стилске и 

иконографске особине зидног сликарства у цркви, археолошка грађа откривена на тлу 

храма и око манастира – керамичке посуде, фрагменти луксузног стакла и звона, као и 

једна мања остава сребрног новца деспота Ђурђа Бранковића – чиниоци су на основу 

којих се изградња цркве и живопис могу определити у почетак четврте деценије 15. века. 

Будући да се налази у срцу средњовековне беличке жупе, манастир је припадао племству 

које је располагало овим земљиштем као баштином, о чему сведоче оштећени ктиторски 

портрети властеоске породице насликани на јужном и западном зиду припрате. Јошанички 

храм је невелика једнобродна грађевина коју чине једновремено подигнути наос и 

припрата, са куполама конструисаним над сваким од ових простора. Након испитивања 

затеченог стања архитектуре, конзерваторско-рестаураторским радовима 1967–1971. 

храму је, у основним цртама, враћен стари изглед. На јужној страни зазидани су прозорски 

отвори и врата,до су спољашња оштећења санирана а нише у унутрашњости 

реконструисане.   

                              

                                                  Слика бр.16 -  Манастир Јошаница 

                                           Извор www.Cuprija.com 
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Припрата у Јошаници правоугаоне је основе, приближне квадрату (2,60 х 3,60 m). 

Прегледне површине сва четири зида припрате уздижу се до висине од око 4 m, на којој су 

конструисани прислоњени лукови, на северној и јужној страни веће ширине (70 cm), на 

западној и источној мање (30 cm). Над овим крстастим системом носача конструисани су 

пандантифи који носе куполу пречника 1,70 m, са калотом уздигнутом до висине од 8,18 

m. У својој изворној схеми цариградског порекла, овај је мотив током дугог трајања 

византијске архитектуре стекао различите регионалне особености, које су понављале 

основну идеју плитких лезена или полустубова спојених слепим луковима, или нарочито 

обрађених архиволти. 

    

  5.5 Манастир Манасија 

Манастир Манасија је један од најзначајнијих споменика српске средњевековне 

културе и најзначајнија грађевина која припада такозваној Моравској школи. Налази се на 

територији поморавског округа, близу Деспотовца. Манастир који је задужбина деспота 

Стефана Лазаревића почео је да се зида 1407, а градња је окончана 1418.године. Цео 

комплекс је опасан великим зидовима који су служили за одбрану. То је била утврђена 

целина која се састојала од укупно 11 кула, од којих се истицала Деспотова кула. Иако је 

сачувана тек трећина фресака у манастиру, живопис Манасије спада у ред највећих домета 

средњовековног сликарства.  

 Манастир је подигао деспот Стефан Лазаревић, познат и као Високи Стефан, чије 

се мошти, по мишљењу неких стручњака , налазе у јужном делу цркве, испод беле 

мермерне плоче. Главни објекат манастирског комплекса је црква Свете Тројице која 

према свом просторном склопу и архитектонском решењу спада међу најлепше цркве 

моравског стила. Утврђење представља посебност манастира Манасије која спада у 

врхунска остварења. Куле су по својим архитектонским решењима истоветне, а разлике 

постоје само у основи. Две куле имају облик неправилног шестоугаоника, док остале куле 

имају издужену четвороугаону основу.  

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.  
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                                        Слика бр 17.- Манастир Манасија 

                                     Извор www.Cuprija.com 

 

У току векова живопис у припрати је потпуно уништен. 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 западном 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. 

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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5.6 Манастир Покрова Пресвете Богородице 

 

  Манастир Покрова Пресвете Богородице изнад села Лешја, десетак километара 

југоисточно од Параћина, потиче из средњег века, али је његов настанак тешко ближе 

одредити. Манастирска црква са основом триконхоса, из средине 14.века представаља 

најстарију грађевину тог типа у Поморављу. Њени темељи су откривени 1923.године, на 

обронцима планине Баба, смештени на омањој заравни, заштићеној оштрим стенама са 

источне стране.На њеним рушевинама је почетком 21.века подигнута нова црква, тако да 

је Лешје данас активан женски манастир. Рушевине манастира Пресвете Богородице су 

проглашене Спомеником културе и данас се налазе под заштитом Републике Србије. 

    Манастирска црква је настала под утицајем Свете Горе односно светогорских монаха, 

који су дошли у Србију. Као најстарија црква тог типа она представља својеврсну најаву 

Моравског стила. Грађена је од сиге , зидови цркве су дебели око 80 цм,  

    Манастирски комплех у Лешју данас се простире на око пола хектара. Поред 

манастирских ходника, уређена је и башта која се назива Богородичином а вода из два 

извора температуре 12  c се користи током обреда крштења.
12

 

 

 

 

5.7 Црква Светог Ђорђа 

 

     Подигнута далеке 1834.године црква Светог Ђорђа је најстарији, добро очувани, 

градитељаки објекат, у Ћуприји. Налази се на десној обали Велике Мораве, у близини 

ушћа Раванице. По документованим подацима, црква је подигнута по наређењу Милоша 

Обреновића, као једнобродна базилика, са придодатим певничким апсидама, на 

полуобличаст свод прекривен на две воде. Зидови су веома масивни, негде до 1,20 метара 

дебљинеизнутра ојачани са по три вертикала стуба, који се под сводом спајају слепим 

аркадама. Као грађевински матерјал коришћен је клесан камен и непечена цигла. 

Иконостас је изграђен од дрвета и датира из периода освећења цркве, пар година после 

изградње. Изнад улазних врата налази се икона Светог Георгиј, а полукружни свод изнад 

врата украшен је орнаментом који је очуван до дана
12 

   

                                                            
12 Ibid , стр 157 
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                                                   Слика бр 18. - црква Светог Ђорђа  

                                               Извор www.Cuprija.com 

 

5.8 Народна библиотека  Душан Матић 

 

Почетак рада библиотеке у Ћуприји је везан за отварање читалишта широм Србије 

у другој половини 19.века. Прво читалиште у нашем граду је отворено 29.децембра 

1868.године и то представља почетак библиотечке делатности на подручју Ћупријске 

општине. Овај датум, данас се обележава као дан библиотеке у Ћуприји. 

 После другог светског рата библиотека је обновила рад, ангажовањем омладинске 

организације и 1961,године радила у оквиру Клуба култирних радника Ћуприје. Од 

1961.године библиотека ради као самостална установа у области културе. Од пре 

двадесетак година библиотека за своје потребе користи зграду у којој је и данас смештена. 

Због свог архитектонског значајa, зграда библиотеке је проглашена културним добром и 

налази се под заштитом државе. 
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                        Слика бр 19 .- зграда  библиотеке Душан Матић 

                                    Извор www.Cuprija.com 

 

Фонд библиотеке броји око 50.000 књига, од тога 30.000 књига из домаће и светске 

књижевности је на одељењу за одрасле , 10.000 књига је на дечијем одељењу , а око 10.000 

књига је на одељењу стручног и научног фонда. 

Библиотека  носи име по нашем познатом књижевнику и академику Душану 

Матићу, који је рођен у Ћуприји. При библиотеци се налази спомен соба Душана Матића 

у којој је смештен део његове заоставштине. У знак сећања на живот и дело Душана 

Матића, сваке године се у септембру одржавају Матићеви дани. То је културна 

манифестација на којој се најбољем младом песнику за прву збирку песама додељује 

престижна награда Матићев шал. Народна библиотека у Ћуприји у циљу популарисања 

књига, ширењу знања, изграђивању укуса читалаца, подстицања на стваралаштво, редовно 

организује низ других културно образовних манифестација и приредби.
13

 

                                  

 

 

 

 

                                                            
13 Митић. Б. “Скупштина општине Ћуприја”,Ћуприја, 2006. Стр 158 
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5.9 Археолошки парк и музеј Horeum Margi 

 

Након што су продрли на Балканско полуострво, Римљани су у освојеним 

крајевима подизали нова насеља, градили мостове и добре путеве. Тако је на ушћу 

Раванице и Велике Мораве подигнут римски град Хореум Марги, што на латинском значи 

“Житница Мораве”. И овај град је био главна станица на војном путу Костолац – Ниш а 

уједно и утврђење које је штитило нивоподигнут мост на Морави. Он је пуниих пет векова 

био главни град Горње Мезије,(област данашње северне Србије и северне Бугарске).њен 

најважнији привредни, трговачки, саобраћајни, административни, стратегијски и културни 

центар.Хореум Марги је имао велике магацине жита, оружја, арсенале за читаву област, 

храмове, купатила, канализацију. Најсјајније доба овог града била је друга половина 14 и 

почетак 15 века. Био је изложен честим нападима варварских племена, нарочито са севера. 

Хуни су најездом у ове крајеве 441 - 443.године опљачкали и спалили Хореум Марги. И 

тако је нестало лепог и богатог града на Морави. 

Антички град лежи на локацији тик уз сам центар града и представља једну од 

најатрактивнијих градских локација, обухватајући и ушће реке Раванице у Велику 

Мораву. Већи део града се налази испод простора постојећег округа касарне која је и сама 

делом изграђена на остацима зидина,  Идеја је потпуно открити зидине града и откопати 

све архитектонске остатке унутар њих стварајући тиме археолошки парк на отвореном, 

простор који би попут  Гамзиграда био локација сам по себи. 

 

                                    

                                         Слика бр 20.-  План града Хореум Марги 

                                                      Извор sr.wikipedia.org 

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
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Са богатом археолошком и историјском збирком, музеј је 1955.године усељен у 

једну од најлепших зграда у моравском стилу. 1965.године након изливања реке Раванице 

зграда музеја претрпела је огромну штету и музеј бива затворен. Већи део експоната који   

се до тада налазио у музеју је несто. Један део сачуваог археолошког матерјала налази се  

у Народном музеју у Београду, а други у завичајном музеју у Јагодини, док је мањи део 

остао у Ћуприји. Од тада па све до 1933.године, град археолошких налазишта није имао 

музеј. Захваљујући ископинама најстаријег насеља и некрополе бронзаног доба римског 

утврђеног града, у Ћуприји се поново оживљава овај вид културе и музеј добија нову 

локацију у саставу самог налазишта. У НАТО бомбардовању 1999.године,ова установа 

поново преживљава тешко оштећење али и овај пут у тешким условима Хореум Марги 

није престао са радом. 

 

 

           

                                       

                                                 Слика бр 21.- Хореум Марги – Равно 

                                            Извор www.Cuprija.com 
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  Зграда музеја је 2008.године реновирана. Због свог археолошког значаја зграда 

музеја, као и простор око ње проглешена је културним добром одлуком Скупштине 

општине Ћуприја.
14

 

 

5.10 Недовољно испитани археолошки локалитети 

 
 Археолошки локалитет Стублина налази се у селу Супска код Ћуприје, са десне 

стране главног пута. Августа 1956.године ископавањима су руководили Гарашанин Д.и 

Гарашанин М. Ови радови су вршени у оквиру тадашњег плана рада за истраживање 

праисторије Поморавља у сарадњи са Народним музејом у Београду. У Народном музеју 

се налази депонован сав материјал са ових ископавања. Ископавања су пружила довољно 

података о великом значају овог локалитета, као и о његовом значају у оквиру винчанске 

еволуције. Ова чињеница, као и богатство материјала, указује на то да се насеље у Супској 

може сматрати једим од највећих, ако не и најзначајнијим, на горњем току реке Мораве 

јужно од Багрданског теснаца. 

 

Краљево поље налази се 5 км североисточно од Ћуприје. На основу истраживања 

узврђено је да се ради о неолитском насељу дубине до 1,3 м, са два стамбена хоризонта. 

Први стамбени хоризонт је на релативној дубини од око 40 цм,а други, старији на 

релативној дубини од 1,2 м. Нађен керамички материјал има аналогију и одговара 

материјалу локалитета Винча. Није искључено постојање и других култура ( старијих или 

млађих ) на овом локалитету. 

 

Ордиште налази се на старој обали реке Раванице, 500 м узводно од Батиначког 

моста до Крстићевог потока. То је неолитско насеље, вероватно винчанске групе. Налази 

нису публиковани,а неколико артефакта било је изложено у старом Музеју. 

 

  Кафилерија се налати на 500 м од Кафилерије према Ћуприји. То је такође 

неолитско насеље винчанског типа. Мањи број експоната је у власништву музеја, налази 

нису публиковани. 

 

  Софора, налази се 1 км лево од седмог километра пута за Деспотовац. Мањи број 

нађеног материјала указује да се радило о неолитском насељу. Налази се у приватном 

власништву и налази нису публиковани. 

 

Римски мост налази се од римског каструма Хореум Марги до леве обале Велике 

Мораве. Први мостови на Морави саграђени су у првом веку за време римске управе овом 

долином. Предпоставља се да су ове античке тековине разорили Хуни 441.године. 
14 

 

 

                                                            
14

 Ibid  cтр 164 
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5.11 Спомен парк Боја на Иванковцу  

 Један од догађаја који је свакако обележио историју Србије и овог краја је бој на 

Иванковцу. На само неколико километара од Ћуприје, 18.августа 1805.год, одиграла се 

чувена иванковачка  битка. Бој на Иванковцу, означио је крај борбе против јаничара и 

почетак рата народа Србије против турског царстав у Европи. Историјска је чињеница да 

је ово први отворени окршај српских устаника, под командом Карађорђа Петровића и 

непоредним руководством Миленка Стојковића и Петра Добрњца, са регуларном турском 

војском превођеном Хафиз пашом. У овом боју Срби су извојевали победу над бројнијом 

и наоружанијом војском отоманског царства, натеравши је на повлачење према Нишу. 

    

 

         

                                   Слика бр 22.- Спомен парк боја на Иванковцу 

                                                    Извор www.Cuprija.com 

 

 

Данас на Иванковцу постоји спомен парк, спомен обележје у знак сећања на 

наше јунаке против турског царства. Централно место овог споменика, који је 

саграђен на потезу званом Лудо брдо, чини споменик подигнут у част Миленка 

Стојковића, који се састоји од постамента правоугаоног облика, на чијем врху је 

бронзана биста, рад академског вајара Миодрага Митровића..
15

 

 

                                                            
15

 ibid. cтр 168 
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5.12 Споменик борцима у ратовима 1912  - 1918.године 

 

Иницијативом Удружења ратника у Ћуприји је, 25.октобра 1922.године , пре подне, 

освећен и откривен споменик палим борцима, Ћупричанима у ратовима 1912 – 

1918.године. 

  Споменик се налази у центру града, на ивици парка. На високом, масивном, 

постаменту рађеном од тераса, постављен је споменик од црног мермера, са орлом, са 

раширеним крилима од метала у врху. Око постамента постављени су врхови од 

гранита.Ограду око споменика чине бетонски стубови, спојени са два реда шипки. На 

поставменту, на предњој страни, је велика плоча од белог мермера, на којој су уклесана 

имена погинулих и умрлих ратника у првом светском рату, бојена жутом бронзом. 

Уклесано је укупно 262 имена. 

  

              

                         Слика бр 23.- Споменик палим борцима за ослобођење 1912 – 1918 

                                                   Извор www.Ćuprija.com 
 

          Споменик је у релативно добром стању али се запажају извесна оштећења. Шипке на 

огради су искривљене и треба их заменити. Плоча од мермера у углу је напрсла, а по 

средини се појављују флека, па то треба санирати и на постаменту се запашају напрслине 

које треба поправити.
1616

 

                                                            
16 Ibid cтр 165 

http://www.ćuprija.com/
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5.13 Споменик НОБ - а 

Налази се у центру града, између зграда Комуналног завода за социјално осигурање 

и основе школе Ђура Јакшић. Читав овај простор посебно је решен. Ослоњена на зид 

школе је плоча од бетона, на којој на почетку исписан текст словима од метала. 

 

                      

                                                 Слика бр 24.- Споменик НОБ а 

                                            Извор www.Ćuprija.com 

А одмах затим је рељеф рађен у бронзи који симболише страдање и бунт народа. 

После тога је простор стилизовано решен и надкривен плочом која се ослања на школу и 

комунални завод.У добром је стању. Околину треба одржавати.
17

 

 

 

 

                                                            
17  Ibid Стр 170 
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6.Смештајни капацитети 

 

Назив 

угоститељског 

Објекта 

Адреса Број телефона Електронска адреса 

Хотел  “ Плажа ” Београдска бб +381 35 8870 160 Не постоји 

Хотел  “ Равно” Цара Лазара бб +381 35 471 314 Не постоји 

Хотел  “ Колиба” Грза +381 35 540 440 

+381 69 15 40 440  

Не постоји 

Мотел  “ Раваница 

“ 

Аутопут бб +381 35 472 242  Ne postoji 

Ресторан са 

преноћиштем  

“Стара Чаршија” 

Живке 

Дамњановића 30  

+381 35 8475 958  

+381 64 31 42 170 

Vlaki@yahoo.com 

Ресторан са 

преноћиштем  

“Плава Лагуна” 

Нова Раваничка 

бб 

+381 8470 958 Info@plavalagunacuprija.rs 

Ресторан са 

преноћиштем 

“Библиотека” 

Моравски парк   

Ресторан са 

преноћиштем  

“Поточара” 

Сисевац +381  35 541 181 sisevac@rsstubica.com 

Ресторан са 

преноћиштем ‘ 

‘Водопад’ 

Лисине  +381 8819 084 

+381 80 04 655 

 

Vodopad.strmosten@gmail.c

om 

18
 

 

Хотел ПЛАЖА се  налази у Београдској улици на самој обали Велике Мораве. 

Прихваћена је идеја да се у Ћуприји организује угоститељски објекат који ће бити место 

окупљања локалних пословних људи и место где ће путници у транзиту кроз Србију 

добити квалитетну услугу и доћи опет. Хотел ПЛАЖА окупља домаће и стране госте 

преко целе године. За путнике у транзиту, услуга у хотелу је на бази пансиона 

преноћиште, доручак, ручак и вечера. 
18 

                                                            
18 http://www. Cuprija. org. yu 

http://www/
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      Расположиви капацитети су 50 кревета, распоређених у двокреветним и 

трокреветним собама. Свака соба поседује комплетно опремљено купатило, телефон и тв. 

Сваком госту омогућен је бесплатан паркинг простор поред хотела а услуга паркирања је 

бесплатна. 

 

 Хотел привлачи пажњу својом оргиналном архитектуром и ентеријером и 

опремљен је тако да може да задовољи и најпробирљивији укус. Заокружен је као целина. 

Места има за свакога ко жели добро да поједе, попије или обави пословни разговор, било 

током дана или у вечерњим часовима. У банкет сали капацитета 400 гостију одржавају се 

свадбена и друга весеља. За време летње сезоне хотел окупља омладину из овог краја 

Поморавља на базену олимпијских димензија. Посебан  сегменат пословања хотела је 

понуда домаће традиционалне кухиње. За добро припремљено домаће јело важи правило 

да је припрема 80 а финализација само 20 уложеног труда и времена.  

 

Хотел Равно се налази  у самом центру града. Хотел располаже са 30 лежаја и 17 

соба .Погодна је за смештај туриста који желе да посете манастир Раваница. Капацитет 

хотела чине 8 једнокреветних, 5 двокреветних и 4 трокреветних соба. Хотел поседује кафе 

бар, паркинг простор. Удаљеност од најближег аеродрома је 90 км. Хотел Равно је 

тренутно у фази реконструкције. 

 

На обронцима Кучајски планина у долини речице Грзе налази се хотел Колиба. 

Хотел Колиба на Грзи има богату прошлост у погледу туризма и угоститељства. За време 

последње деценије туризам у нашој земљи је запостављен, па самим тим и колиба на Грзи. 

Марта 2003 године, хотел је приватизован и почела је генерална реконструкција 

постојећих соба и изградња нових.  

  Конак сада  има ресторан капацитета 700 места , смештај са преко 100 лежајева у 

двокреветним, трокреветним и вишекреветним собама, аперитив салу, кафе бар са 

камином и зимском баштом у стаклу, салон забаве.. Хотел располаже са 33 собе тј, 

апартмана који су опремљени по европским стандардима. У оквиру ресторан сале је и 

конференцијска сала погодна за одржавање семинара, радних састанака и презентација 

која је опремљена видео бимом и компјутером. У склопу хотела је и учионица опремњена 

неопходим училима за децу и одрасле, тако да је погодна за рекреативну наставу и наставу 

у природи. 
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                                                      Слика бр 25.- Хотел Колиба 

                                              Извор sr.wikipedia.org 

 

 

   Сам комплекс садржи велики спортски травнати терен, терене за кошарку, мало 

фудбал, одбојку, отворени базен, а у близини се налазе и справе за децу. У плану је и 

опремање теретане,. На тај начин начин обезбеђени су сви потребни услови за смештај и 

боравак спортиста и деце свих узраста који је изузетн богат саджајем.    

 Мотел Раваница налази се на излазу из Ћуприје, поред аутопута.Мотел који 

првенствено служи за туристе који желе да посете манастир Раваница. Мотел располаже 

са 42 лежаја, капацитета 22 собе. Укупно 20 двокреветних соба и два апартмана чине 

понуду овог ресторана, који од осталих садржаја поседује ресторан и паркинг простор. 

Мотел је удаљен 90 км од најближег аеродрома. 

Ресторан са преноћиштем Стара Чаршија налази се у Ћуприји преко пута 

Моравског парка у улици од жутог моста на морави на пола пута ка болници. У ресторану 

се организује све врсте славља до 110 места, свадбе, крштења, веридбе, рођендане и др. Од 

2011.године у склопу ресторана налази се и 9 соба, одлично уређених, у понуди је и пун 

пансион.Свака соба има кабловску, тв, интернет, грејање климу .Паркинг је обезбеђен 

испред ресторана. 

 

Клуб са преноћиштем Плава Лагуна у Ћуприји је оаза мира и пријатне атмосфере. 

Налази се у ширем центру града, на обали реке Раванице. Ресторан је склад модерног и 

традиционалног и пружа посебно уживање у храни и пићу уз богат мени традиционалне 

кухиње.Посебни шарм и топлину ресторану даје тераса окружена зеленилом са погледом 

на реку. Ресторан располаже са 60 места у сали и 60 места на летњој тераси. Ресторан је 

опремљен модерним и удобним намештајем и по стандардима хотелијерске индустрије 

располаже са 10 соба и то 2 једнокреветне собе, 2 двокреветне , 5 двокреветних са 

француским лежајевима и 1 луксузни уплекс са ђакузијем. Све собе поседују засебно 

купатило, фен за косу, ТВ, кабловске тв канале,радни сто, телефон. 

   Гостима је на располагању услуга послуживања у соби, услуга прања и пеглања, услуга 

буђења, сеф на рецепцији, паркинг. 

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
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  Ресторан Поточара у Сисевцу почео је са радом априла 2009.године.  У понуди 

ресторана је увек свежа пастрмка из рибњака који се налази у склопу ресторана и такође 

комплетна домаћа кухиња. Ресторан у свом склопу поседује смештајни простор од 38 

лежајева у 3 двокреветне , 5 трокреветне и 5 апартмана. Све собе и апартмани су луксузно 

опремљени са термалном водом у купатилима, феновима за косу, телевизорима, мини 

баровима, сефовима. 

У непосреној близини ресторана су и спортски терени а  поред терасе са које се 

пружа поглед на околна брда налази се и базен са термалном водом, лековитих 

својстава,чија је температура у свим годишњим добима константних 36 степени. Ресторан 

поседује велики паркинг са обезбеђењем. Са јужне стране ресторана налази се велико 

језеро за спортски риболов, које је порибљено шараном и осталим врстама рибе, где 

спортски риболовци могу да уживају и опробају своју срећу. 

                                      

                                            Слика бр.26 - Ресторан Поточара 

                                          Извор sr.wikipedia.org 

 

Ресторан Водопад Лисине налази се у подножју Бељанице на 450 м, на реци 

Велико врело ( 1 км узводно од ушћа Великог врела у Ресаву). Смештен је у самом 

подножју водопада Велики бзк ( 50м)  и прави је амбијент за лепо проведен викенд . 

Поседује велико имање са малим зоолошким вртом, рибњаком са калифорнијском 

пастрмком. Окружен  је ливадама, пашњацима и богатом шумом. Посебан допринос 

пријатној атмосфери даје околина која је богата природним и културно историјским 

споменицима. У непосредној близини се налази Ресавска пећина (10 км) и манастир 

Раваница. Ресторан Водопад из понуде издваја погачу испод сача, бељанички сир и 

кајмак, проју, бељаничко јагње на ражњу као и увек свежу пастрмку. Капацитет ресторана 

је 200 места, а објекат садржи и велику терасу капацитета 250 места. За све госте је 

обезбеђен паркинг простор.  

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
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                                              Слика бр 27.-  Ресторан Водопад  

                                                   Извор sr.wikipedia.org 

 

У понуди ресторана су и четири атрактивна бунгалова за преноћиште и дневни 

одмор. Собе у бунгаловима су опремљене француским лежајевима, мини баровима и 

засебним купатилима. Смештајни капацитет је 20 места.   

 

                          Taбела бр 9. Остварене посете    О 

Година 
 Туристи  Ноћења турста 

 

Свега домаћи страни Свега  Домаћи страни 
 

 
 

2000. 2552 2432 120 26302 5791 511 
 

2001. 2129 2044 85 14199 14024 175 
 

2002. 1814 1662 152 6886 6707 179 
 

2003. 1778 1540 238 4981 4625 356 
 

2004. 2643 2291 352 4916 4473 443 
 

2005. 2949 2454 495 6020 5258 762 
 

2006. 1778 1540 238 4981 4625 356 
 

                         Извор Републички завод за статистику  

 

Подаци о броју туриста и остварених ноћења показују неправилне осцилације из 

године у годину. За број туриста је карактеристично да у првој половини посматраног 

периода 2000/2004 године опада из године у годину, у свом укупном износу од 774, 

односно 69,7%. Пораст броја се јавља, почев од 2004 године, закључно са 2005. 

 

Са друге стране, број ноћења бележи драстичне падове у периоду од 2000. до 

2005. године и то за 81,3% у односу на прву посматрану годину. Ситуација се мења на 

боље у 2005.години када се бележи раст у броју ноћења за 14,9 %, да би у 2006.години 

поново био забележен пад и враћање на идентичан број из 2003.године. 

 

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
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    7. Списак угоститељских објеката на територији 
општине Ћуприја 

 

Редни број Назив 

угоститељског 

објекта 

Адреса  Број телефона  

1. Сплав “ Библиотека’  Моравски парк +381 35 475 938 

2. Сплав “Бела Лађа” Куршулина бб  +381 35 477 705 

3. 
Ресторан “Плава 

Лагуна” 

Нова Раваничка бб +381 8470 958 

4. 
Ресторан “Стара  

Чаршија” 

Живке Дамњановића 

30  

+381 35 8475 958  

+381 64 31 42 170 

5. Ресторан  “035” На путу за Параћин +381 60 57 12 171 

6. Ресторан  “Колиба “ Мијатовац +381 35 8473 299 

7. Кафић  “Мозаик” Цара Лазара 2 +381 35 475 870 

8. Кафић “ Санта фе “ Цара Лазара 2 +381 35 475 870 

9. Кафић “ Сити” Цара Лазара 14 +381 63 388 500 

10. Пицерија “ Зека “ Цара Лазара 72 +381 8475 555 

11. Пицерија “ О ла ла “ Кнеза Милоша 78 +381 62 624 094 

12. Пицерија “Марчело“ Кнеза Милоша 21  +381 865 634 

13. 
Посластичара “ 

Ђото” 

Цара Лазара 17 +381 35 473 861 

 

8. Тренутно стање туризма 
 Повољан географски положај, близина аутопута и железнице, као и добра 

саобраћајна веза са свим деловима земље, стварају услове да општина Ћуприја буде 

туристички центар Поморавља. Околина Ћуприје обилује могућностима за развој 

културно историјског, транзитног, излетничког и екскурзионог туризма. 

Одлуком Скупштине општине Ћуприја основана је Туристича организација 

Ћуприје 2000.године, али није заживела и тренутно је неактивна. 

У општини Ћуприја постоји велики потенцијал за развој културно историјског 

туризма, захваљујући њеном богатом историјском наслеђу. Туризам има велики интерес 

да одржи квалитет животне средине на високом нивоу, пошто је то његов кључни ресурс, 
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а чиста животна средина представља важну претпоставку успешног развоја туризма 

општине Ћуприја. Законом о туризму у делу који се односи на планирање и развој 

туризма је обухваћен сегмент везан за одрживо коришћење туристичког потенцијала и 

тиме створен предуслов и неопдходан услов у остваривању одрживог туризма.  

Најзначајнији локалитети су Манастир Раваница, Иванковац и археолошки 

локалитет Хореум Марги. У туристичком делу, Ћуприја нуди пребогату духовну баштину 

средњовековне Србије кроз манастир Раваницу, а у непосредном окружењу манастира 

Манасије и Сисојеваца. 

  Кучајске планине пружају добре услове за развој ловног туризма, док многа сеоска 

домаћинства, нарочито она у планинским крајевима, могу пружити удобан смештај 

туристима. Рустични амбијент старих породичних кућа може пружити занимљив боравак. 

Бељаница као планина има изузетан потенцијал за одређене спорстке активности 

као што су пешачење, спортски лов и риболов. 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. 

На изворишту реке Црнице лоцирано је туристичко насеље Сисевац. Између 

прелепих борових шума налази се хотел „Борје“.. У непосредној близини је и 

средњевековни већ поменути манастир Свети Сисоје. Сваке године се у Сисевцу одржава 

и ликовна колонија, као једна од значајних културних манифестација у нашој општини. На 

25 km од Ћуприје ка Зајечару је излетиште Грза. Врело реке Грзе, два вештачка језера и 

предивни пејзажи учинили су да овај крај буде омиљено излетиште.Посебне погодности 

општина Параћин поседује за развој ловног туризма. 

Међутим, без обзира на све ове погодности, туристички потецијали општине, у 

смислу коришћења компаративних предности близине важне саобраћајнице, као што је 

Коридор 10, не користе се у довољној мери. Непостојањем Туристичке организације 

општине Ћуприја, туристичка понуда општине није комплетно дефинисана и заокружена 

израђеном стратегијом развоја. 

Излетишта Грза и Сисевац имају проблем изразито лоше путне инфраструктуре и 

непостојања Плана генералне регулације овог подручја. Ловни туризам, који има 

традицију на ловиштима Јужног Кучаја, захтева такође улагања у обнављање смештајних 

капацитета, пратећих садржаја и путне инфраструктуре, обзиром да га са истим 

интересовањем посећују ловци, како из земље, тако и иностранства.          
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9. Перспективе развоја туризма 

9.1 Туристичке манифестације 

 
 Ангажовањем локалне самоуправе, одржава се велики број догађаја на територији 

општине  Ћуприја. Најзначајније манифестације које се одржавају на територији општине 

Ћуприја су :  

 Матићеви дани 

 Културно лето 

 У сусрет Видовдану 

 Вукова недеља  

 Дан дечије књиге  

 Дечија недеља 

 Моравске тајне  

 Колонија ликовне уметности 

 Цреваријада 

 Такмичење у области ликовних у литералних радова 

 Поетска позорница  

 Међународне уличне трке  

 Морава од Видовдана до Ивањдана  

 Прослава боја на Ивакновцу 

9.1.2 Матићеви дани  

У знак сећања на Душана Матића, једног од родоначелника српске културе, у 

Ћуприји се сваке године окупе бројни поштоваоци. По први пут, манифестација Матићеви 

дани је организована 1982.године. Од тада се традиционално одржава сваке године, 

средином септембра. Манифестација има за циљ да окупља уметнике и децу на 

књижевном, позоришном, ликовном и филмском стваралаштву као заједничким 

обележјима свестране стваралачке личности Душана Матића. 

Организатор менифестације је Народна библиотека Душан Матић. Програм и 

садржај манифестације обухвата округли сто, позоришне представе , изложбу слика.  

9.1.3 Културно лето 

 Манифестација Културно лето се одржава сваке године у Ћуприји у јулу месецу. 

У организације је Центра за културу Ћуприје. Програм праћен наступом културно 

уметничких друштава, дечијих вртића, позоришта. Организује се продајна изложба књига 

и слика као и етно рад. Место дешавања је на централном Градском тргу у Ћуприји. 

Манифестација је значајна за задовољење културних потреба грађана на подручју 
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општине, као и ширег подручја. Поред свог основног музичко забавног садржаја, 

присутни су и ствараоци из области књижевности, и лковне уметности и издаваоци 

књижевних дела.  

9.1.4 У сусрет Видовдану 

Ове свечаности се организују поводом прославе Видовдана. Прослава је већим 

делом смештена на простору манастира Раваница. Садржај варира од године до године, 

али је увек директно ослоњен на историјску позадину и сам повод прославе. 

 

9.1.5 Вукова недеља 

 
Организатор ове манифестације је Народна библиотека „Душан Матић“. Вукова 

недеља се обележава прве недеље новембра. Библиотека пригодним програмном дочекује 

организоване посете основаца и пружа им основне информације о Вуковом раду и делу и 

врши бесплатан упис предшколаца и првака. 
 

9.1.6 Дан дечије књиге  

 
Организатор ове манифестације је Народна библиотека „Душан Матић“, а она се 

одржава 2.априла који је и Међународни дан дечије књиге. Обележава се на дан рођења 

Hansa Kristijana Andersena, писца бајки. Биbлиотека обележава  овај датум и том 

приликом, осим пригодног програма, награђује најактивније читаоце на Дечијем одељењу.  

 

 

9.1.7 Дечија недеља 

 

Организатор ове манифестације је Народна библиотека „Душан Матић“. Прве 

недеље октобра библиотека се активно укључује у програм прославе Дечије недеље у 

сарадњи са ПУ Дечија радост и основним школама у Ћуприји. Различитим активностима 

сваке године библиотека настоји да најмлађој популацији скрене пажњу на књигу. 

 

9.1.8 Моравске тајне  

 
Организатор је књижевни клуб Душан Матић. Осмишљена је као међународни 

књижевни  конкурс за песме,приче и афоризме. 

 

9.1.9 Колонија ликовне уметности 

 
Организатор ове манифестације је Центар за културу. Колонија окупља сликаре и 

талентоване уметнике. Манифестација се одржава сваке године почетком септембра. 
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9.1.10 Цреваријада  

 
Организатор је Центар за културу. Манифестација се одржава прве недеље 

септембра. Ћупријски произвођачи представљају традиционалну обраду црева, а 

угоститељи начин припреме истих. Манифестација ће имати и такмичарски карактер и 

представљати спрецифичност овог града. 

 

  9.1.11 Такмичење у области ликовних и литералних радова 

 
Организатор ове манифестације је Центар за културу. Традиционално такмичење у 

области ликовних и литералних радова у категорији виших и нижих разреда основних 

школа са територије општине Ћуприја. Одржава се у току школске године. 

 

9.1.12 Поетска позорница  

 
Организатор је књижевни клуб Душан Матић. Манифестација траје већ десет 

година, а на њој су до сада учествовали бројни песници из Србије, Црне Горе, Хрватске и 

Републике Српске. 
 
 

  9.1.13 Међународне уличе трке  

 
Међународне уличне трке су једна од напознатијих манифестација у Европи, која 

се традиционално одржава 13.октобра сваке године. Окупља велики број учесника из 

различитих категорија. 

 

                          
                          Слика бр.28 - Манифестација уличне трке 

                                          Извор sr.wikipedia.org 

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
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9.1.14 Морава од Видовдана до Ивањдана  

 
Регата Морава од Видовдана до Ивањдана је манифестација која се сваке године 

одржава у периоду од 28.Јун  7.јул. У организацији је Друштва Моравске тајне и КК 

Српски веслачи. На релацији Сталаћ Костолац. Караван Моравске тајне има амбиција да 

прерасте у озбиљну туристичку, привредну и културну манифестацију. 

 

„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. 29 -.Моравске тајне 

Извор www.Cuprija .com 

 

9.1.15 Прослава боја на Иванковцу 

 
Сваке године, 19.августа, крај споменика Миленку Стојковићу на Иванковачком 

пољу код Ћуприје, традиционално се одржава свечана церемонија одавања високих 

државних и војних почасти и полагања ловорових венаца поводом обележавања 

годишњице знаменитог боја на Иванковцу, уз присуство представника Министарства 

рада. 
 

10.SWOT aнализа   
 

SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких тачака 

туристичке дестинације и анализу њихову 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.
19

 

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. 

 

                                                            
19 Стефановић.В. “Менеџмент туристичке привреде” ПМФ Ниш, 2003,.стр 157 



Swot анализа туристичких потенцијала општине Ћуприја | Јелена Грашић 
 

 54 

 

 

 

 

    SWOT aнализа  туристичких потенцијала општине Ћуприја 

 

 

 

 

Снаге Слабости 

Повољан географскo-саобраћајни  

положај (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 

Повољни услови за развој ловног туризма Слаба улагања у туристичку привреду 

 
Недовољна примена савремених 

технологија 

 
Неедукативност становништва и 

туристичких радника 

 
Непостојање адекватне туристичке 

сигнализације 

Могућности Опасности 

Стратешко - привредни значај за развој Слаба заинтересованост града за развој 
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Ћуприја спада у економски неразвијене градове у Србији, и можемо рећи да један 

од главних фактора што туристичка понуда није боља јесте мало улагање новца и 

недостатак спонзора. Међутим, велико незадовољство је испољено због лоше 

организације постојећих манифестација као и због лошег, некад и неприметног 

маркетинга. .  

Чињеница је да државе издвајају премало новчаних средстава за област туризма, 

углавном 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 

Ћуприја, јасно је да туристичке  организације располажу са мало новца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

туризма у региону и Србији 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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11. Закључак 
 

На основу изнетих чињеница о општини Ћуприја, може се закључити да 

туристички потенцијал и заинтересованост становништва за бављење туризмом постоји.       

Као и што је раније наведено у овом раду на територији општине Ћуприја и у њеном 

непосредном окружењу постоје значајни природни и нарочито културно-историјски 

мотиви који  могу уз адекватан план и програм да се искористе за развој сеоског, ловног, 

излетничког и рекреативног куризма. 

 Туристичка организација општине Ћуприја је показала велико интересовање и 

предузела значајне кораке у циљу промоције, представљања и унапређење туризма на 

територији општине Ћуприја. Добра сарадња је успостављена и са Канцеларијом за 

локални економски развој општине Ћуприја, као и са туристичким огранизацијама у 

Параћину и Јагодини, а све у циљу развоја туризма у Поморавском округу.  

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 желела бих да истакнем да будућност Ћупријске  општине може бити 

још повољнија ако се примене сва позитивна светска искуства у туризму и плански повуку 

прави потези.    
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