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Увод 

 

Некадашња престоница средњовековне Србије, град Крушевац, развио се на 

повољном географском простору. Налази се у близини Западне Мораве на 137м.н.в, а 

окружен је планинама Јастребац, Копаоник, Гледићке планине и припада Расинском 

округу. 

Град је основан 1371.године а некадашњи назив му је био Алаџа Хисар, односно 

„Шаренград“. Коначан пад у Турске руке десио се 1454.године, а особођењен је 

1833.године. 

Према попису из 2011.године у општини Крушевац је живело 128 752 становника, а у 

урбаном подручју 58 745 грађана. 

Крушевац је административни, образовни, културни и здравствени центар. 

Развитак града почео је након ослобођења од Турака. До тада се град развијао као и 

остали градови под Турском управом, са оријенталним архитектонским стилом. 

Некадашњи хотел „Париз“ из 1867.године и кафана „Таково“ из 1890. године , су први 

објекти изграђени по средњеевропском архитектонском стилу. Споменик косовским 

јунацима је заштитни симбол града а уједно и симбол бобре против Турске царевине. 

Како би се исправно пратио развој града и његових функција, потребно је да 

познајемо природне и друштвене услове средине у којој се град формира. 

Уз то, неопходна је анализа постојећег стања како би се правилно детерминисале 

потенцијалне могућности развоја. 
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1. Геосаобраћајни положај 

 

Крушевац се налази у централном делу уже Србије и захвата најјужнији крај  

обода панонског басена и макрорегије перипанонске Србије. Границе се пружају 

између 43°22’21” и  43°42’17” северне географске ширине и 21°09’ и 21°34’8” источне 

географске дужине. У оквиру граница спада део слива реке Расине, доњи ток реке 

Западне Мораве,  као и сливна подручја планина Копаоника, Жељина и Јастрепца. 

Морфолошки облик који се посебно истиче на овом подручју је планински гребен 

Великог Јастрепца, правца пружања исток-запад. Северно од њега пружа се неогена 

котлина Крушевца. Котлина је погодно место за размену добара све од предела Јухора 

на северу, до Копаоника на југу.  

Долина Западне Мораве је важна долина у Србији. У њој су се изградила три 

важна града – Чачак, Краљево и Крушевац. Она је упоредничког правца и као западни 

огранак моравско-вардарске удолине , повезује источне крајеве Србије са Босном и има 

изражену саобраћајно-привредну функцију. 

Природне карактеристике рељефа су утицале и на то да путеви из Жупе, Темнића, 

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

саобраћајна функција. 

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

Западну Европу. Он дотиче субрегион Крушевца са североисточне стране. Такође, град 

је повезан са магистралним путем М-5 , тј. Појате- Крушевац-Краљево. 

Територија града се простире на 853,97 км
2 

 од чега сам град са приградским насељима 

обухвата 73,78 км
2 

 . Према попису из 2011.године на територији Крушевца живело је 

128 752 становника, док је према попису из 2002.године живело 131 368 становника. 

Највећи део насеља се налази на надморској висини од 150 до 165м. 
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Слика 1. Положај општине Крушевац; Извор: sh.wikipedia.org 

 

 

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

Ражањ и Ћићевац са североистока, са општином Алексинац са истока, а са општинама 

Трстеник, Александровац и Брус са запада и југозапада. 

Удаљеност од Београда износи 196км, а од Ниша 80 км. 

 

2. Природни комплекс 

 

Повољне физичко-географске карактеристике утицале су на то да овај крај има 

дугу прошлост насељености. Међусобним дејством климе, вегетације и других фактора 

створен је прави мозаик плодног земљишта. 

 

2.1. Геолошки састав 

 

Најстарије стене предстаљене су кристаласти шкриљци високог степена метаморфизма 

( микашисти, гнајсеви). На истоку се шкриљци простиру до Мојсињских планина а на 

југу обухвата Јастребац са својим огранцима. 
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 У квартарне творевине спадају  алувијални, делувијални и пролувијални 

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

делувијалне падине, а налазе се  у долинама З. Мораве, Расине и на северним падинама 

Јастрепца. 

Најраспрострањенија је најнижа и најмлађа речна тераса и захвата површину између 

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

 

2.2. Геморфолошке особине 

 

О морфолошким особинама Крушевачке котлине писао је Боривоје Ж. Милојевић. Он 

истиче планински обод и остатке језерске заравни која достиже просечну висину од 

362 м. Три абразионе терасе усечене по ободу Крушевачке котлине су траг овог старог 

језера.
1
 

Поред тектонских елемената  његово даље обликовање настало је даљим радом 

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

мора и језера, а истовремено деловањем површинских токова, које траје и данас. 

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

две језерске терасе: 

� Виша  са асполутном висином 220-250м 

� Нижа дуж десне обале Расине чија је висина 180-220м. 

Крушевачка котлина је дугачка 35 км и простире се од Трстеничке сутеке на западу до 

Мрзеничке клисуре на истоку. Она је битна котлина у композитној доини Западне 

Мораве. На ободу котлине се налазе планине Јастребац, Копаоник, Гледићке, 

Мојсињке планине. 

Стари део Крушевца, Стара чаршија, се налази на алувијалној равни З.Мораве. Прелаз 

из равни ка речној тераси се запажа испод Лазаревог града у правцу аутобуске станице. 

 

2.3. Хипсометрија 

 

Хипсометрија представља висинску зоналност терена. Детаљније податке можемо 

видети из наредне табеле: 

 

                                                             
1
 Милојевић Б.Ж; „Долине Западне Мораве, Мораче и Треске“, Посебна издања СГД св.26;Београд 1948. 
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Висина <100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 13 00 1400 >1400 

Пов.у 
Ха 17736 33226 15462 5290 4306 2736 2163 13 52 1088 770 588 411 240 190 32 

% 
20,7 38,9 18,1 6,2 5,0 3,2 2,5 1,5 12 0.9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,03 

Табела 1. Хипсометрија терена;Извор:Завод за урбанизам и изградњу Крушевца 

 

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

налази се на ушћу Расине у Западну Мораву док је највиша тачка је 1.491 м, врх 

Велика Ђулица на Јастрепцу. Највећи проценат површина у ха се налази између 100-

200м и 200-300м, односно износи 20,7% и 38,9% територије. Најмањи де територије се 

налази у планинском делу изнад 1300 м н.в и то 0,2%.
2
 

 

2.4. Карактеристике локалне климе 

 

На подручју града влада умерено-континентални тип климе, са маритимним утицајима. 

Наравно, услед постојања насеља а самим тим и објеката различитог обима и висине, 

долази до деформација вазушних маса. 

На територији града , магле нису честе али зато је присутна чешћа сумаглица, која је с 

једне стране везана и за аерозагађење. 

Ветрови дувају из правца севера, северозапада, југа и истока. Најповољнији је јужни 

ветар. 

Слика 2. Ружа ветрова;Извор:Завод за урбанизам, Крушевац 

Једна од неповољности је појава температурних инверзија, услед ујезеравања хладног 

и тежег  ваздуха у котлини. 

                                                             
2
 Процентуални подаци су коришћени из Табеле 1. 
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Брдо Багдала је регулатор климатских појава на локалном нивоу а на нашто ширем 

подручју регулатор је Јастребац. 

Просечна годишња температура ваздуха на подручју Крушевца (метеоролошка 

станица Крушевац, на основу осматрања у периоду од 1961. до 1990.) износи 10,8
0
С. 

Средња годишња сума осунчавања изражена у часовима сијања Сунца је 1789,8 сати. 

Просечно месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу 258,7 сати и у августу 251 

сат. 

 

 

 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год. 

ТЕМПЕРАТУРА 
0
С 

Средња максимална 3,4 6,6 11,7 17,7 22,4 25,3 27,3 27,6 24,1 18,3 11,3 5,2 16,7 

Средња минимална -4,6 -2,2 1,0 5,2 9,9 12,9 14,1 13,4 10,1 5,4 1,5 -2,4 5,4 
Нормална вредност -0,8 1,9 6,1 11,4 16,2 19,2 20,7 20,3 16,6 11,2 5,9 1,2 10,8 

Апсолутни максимум 18,0 24,2 28,5 31,9 35,5 38,3 40,0 39,0 36,6 30,9 27,4 19,3 40,0 

Апсолутни минимум -28,1 -23,7 -17,2 -4,2 -1,1 2,9 6,9 3,0 -3,0 -7,3 -21,4 -20,0 -28,1 
Ср. бр. мразних дана 24,5 18,8 11,9 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3,9 10,7 20,3 92,3 

Ср. бр. тропских дана 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,6 8,8 10,3 3,2 0,2 0,0 0,0 28,2 
 

Табела 2. Температурне карактеристике на годишњем нивоу;извор:ППГ Крушевца 2002. 

Годишње количине падавина су релативно мале 647,5мм, тако да можемо рећи да је  

заступљен континентални плувиометријски режим 

 

 

2.5. Хидролошке карактеристике 

 

Хидрографска мрежа на посматраном простору је веома развијена и састоји од три 

слива: Западно-Моравског, Расинског (подслив) и слива Рибарске реке. 

Река Западна Морава је највећа и најважнија река, чија површина слива на територији 

Града износи 654,5км
2
, а дужина тока 25км. Укупан пад Западне Мораве на 

посматраној територији је само 19 метара (надморска висина на улазном делу је 153м. 

н.в. , а на излазном 134м.н.в.). Овако мали пад условио је споро кретање речне воде, 

меандрирање и формирање спрудова и ада. 

Сливови у оквиру Западне Мораве су: слив Расине, слив реке Пепељуше (58,16км
2
), 

слив Падешке реке (42,47км
2
) и слив Коњушког потока (31км

2
). 

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

овој територији, заузима површину од 373,9км
2
 и има пад од 125 метара. На територију 
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Града улази на надморској висини од 260 метара између села Ћелије и Мајдево, а улива 

се у Западну Мораву код Шанца, на 135 метара надморске висине. 

У оквиру слива Расине се налази 26 мањих сливова, чија је укупна дужина са реком 

Расином 608км. Највећи сливови у Расинском сливу су сливови: Гагловске реке, 

Модричке реке, Наупарске реке и Ломничке реке. 

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

Рибарска река постаје спајањем Големе реке и Бањског потока.У склопу Рибарске реке 

се налази 9 мањих сливова од којих су слив Срндаљске реке, слив Сушичке реке и слив 

Големе реке.3 

 Приликом оцене погодности терена за изградњу, врло је битно знати стање 

подземних вода, односно ниво издани.  

Према могућностима изградње терен је подељен на : 

� Терене са неповољним условима изградње, где спадају делимично мочварни 

делови у близини река Расине и Западне Мораве 

� Терене са повољним условима изградње, где се налазе индутрије „Жупа“, 

„Трајал“, „Мерима“. 

� Терене са оптимално повољним условима изградње, где спада насеље Читлук.
4
 

 

2.6. Извори и термо-минералне воде 

 

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

котлине и на додиру долинских равни и долинских страна. У погледу капацитета врло 

су неуједначени, па они са мањом издашношћу у току године пресушују. Ниво издани 

поред Западне Мораве и њених притока креће се од 2-5м. 

На територији Града постоји више извора минералних, тероминералних и термалних 

вода, што пружа велике могућности за њихово коришћење. Пример је Рибарска бања, 

која је категорисана као бања од националног значаја. 

Истражена балнеолошка својства за 11 минералних извора: 

- Рибарска бања - сумпоровита топла вода, 

- Треботин - хладна алкално кисела, гвожђевито муријатична вода, 

- Буци - хладна кисела вода, 

- Мајдево - хладна минерална вода, 

                                                             
3
 ППГ Крушевца 2010.године, Дирекција за урбанизам и изградњу града Крушевца 

4
 ГУП Крушевца 1971.године, Народна библиотека Крушевац 
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- Сеземча - хладна кисела вода, 

- Слатина - хладна, слаба минерална вода, 

- Ломница - хладна алкално кисело муријатична вода, 

- Мрмош - земно алкална кисела вода, 

- Дворане - хладна, слабо гвожђевита кисела вода, 

- Читлук - кисела вода, 

- Бела Вода - кисела, гвожђевита, садржи селен и магнезијум. 

У експлоатацији је само термална вода у Рибарској бањи. Географски посматрано, 

Рибарска бања се налази на североисточним обронцима Јастрепца, у клисурастом делу 

Рибарске реке, која ту настаје као Бањска река. Бања је окружена густом шумом на 

надморској висини од 540м, удаљена од Крушевца 35км, изванредне природне лепоте, 

један је од водећих рехабилитационих центара у Србији (ортопедска и коштано-

зглобна дегенеративна обољења).
 2
 

2.7.Хидротехнички објекти 

 

  Језеро Ћелије  

 Језеро на Расини и брана ”Ћелије” са акумулацијом је највећи и најважнији 

водопривредни објекат на територији града и од виталног је значаја обзиром да је 

извориште регионалног водоснадбевања. Путна удаљеност бране од Крушевца је 23 км 

и намењена је за снадбевање насеља водом регионалног значаја, одбрану од поплава, 

задржавање наноса, наводњавање пољопривредних површина, производњу електричне 

енергије и оплемењивање малих вода. 

Акумулациони базен има бруто запремину од око 51.5 х 10
6
м

3
 воде на коти нормалног 

успора 282 м.н.в. Дужина језера је око 12км, а површина слива акумулације до 

профила бране износи 608 км
2
.При пројектовању процењено је засипање језера 

наносом од 420 000 м
3
/годишње, међутим утврђено да се засипање језера врши брже, 

због неизведених противерозионих радова на сливном подручју акумулације.
5
 

Језеро на Јастрепцу 

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

Јастрепцу - потез Равниште. Путна удаљеност бране од Крушевца је 20 км. 

Језеро је намењено за потребе задржавања наноса и туризма. Укупна дужина језера је 

око 200 м са просечном ширином 35 м. Дужина бране у круни је 40 м са највећом 

                                                             
5
 ППГ Крушевац 2012. 
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висином од 8м. Засипање језера наносом је врло интензивно, због неизведених 

противерозионих радова на сливном подручју акумулације.
 2

 

 

Слика 3. Језеро Ћелије;Извор:http://agroekonomija.wordpress.com/2011/08/26/jezero-celije/ 

 

 

2.8. Педолошке карактеристике и бонитетне класе земљишта 

 

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

земљиштима које указују на оподзољавање. 

Најплодније земљиште је оно у долини Западне Мораве , као и у доњим токовима река 

Расине и Пепељуше, где се налазе алувијне и делувијалне равни.  

Најмање је деградиран северни део котлине где је заступљена смоница и јаче 

деградирана гајњача. 

У јужном делу се налазе подзоли и представљају јако деградирано земљиште. Такође 

запажа се и појава киселих ливада а то представља проблем за сточарство, утолико 

више уколико се ове ливаде налазе на обронцима Јастрепца. 
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Бонитетна вредност земљишта је подељена у седам бонитетних класа. 

Земљишта која се налазе у првој и другој бонитетној класи се налазе на равном терену 

у долинама река Расине и З.Мораве. Ова земљишта су високе плодности и погодна за 

коришћење без ограничења. У трећу, четврту и пету бонитетну класу спадају она 

земљишта која су склона ерозији као и утицају подземних али и површинских вода, 

стога захтевају адекватан приступ обраде. 

 

 

Слика 4. Подела земљишта на бонитетне класе и њихово процентуално учешће;Извор: Завод за 

урбанизам и изградњу Крушевца 

 

2.9.Пољопривредно земљиште 

 

Детаљнија анализа и подела пољопривредног земљишта се види  из наредне табеле: 

 

Ред..бр. Намена-категорија Површина ха 

% од укупне 
површине 

1. Оранице и баште 36.065 42.23 

2. Воћњаци 3.574 4,18 

3 . Виногради 1.999 2,34 

4. Ливаде 4.007 4,69 

Свега 1-4 (обрадиве пов.)  45.645 53,45 

5. Пашњаци 3.584 4,19 

6. Рибњаци, трстици, баре 20  

Укупно 1-6 

пољопривредно 

 49.249 57,67 

7. Шуме и шумско земљ. 29.850 34,95 

8. Неплодно 6.298 

 

Укупно 1-8  85 397 100,00 

Табела 3. Извор: општине у Србији 2003. и 2005. 
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Од укупне пољопривредне површине (49249ха), 36 065ха су оранице и баште, 3 574ха 

су воћњаци, а 1 999ха заузимају виногради. Оваква структура коришћења земљишта је 

у скаду са природним карактеристикама подручја (низијска и брдска зона, умерена 

клима, педолошка својства земљишта итд.). Плодне површине под воћњацима и 

виноградима се према подацима из 2005. смањују, а нарочито категорија оранице и 

башт на рачун грађевинских површина.
6
 

 

2.10.Биогеографске карактеристике 
 
 

Биљни покривач у Крушевачкој котлини се одржао само местимице  и одавно је 

искрчен. Шума која је била доминантна на овом простору је искрчена где год је било 

могуће да би се добиле пољопривредне површине. На овим површинама се сада налазе 

културне биљке. Колико је крчење отишло далеко, говори нам и појава љива на 

Јастрепцу где би требало да буде шума. 

Велики значај има природни резерват беле брезе Прокоп и природни резерват чисте 

брезове шуме на Јастрепцу. 

Шумска вегетација Крушевца је рашчлањена на неколико јединица:  

- Комплекс шума врба и топола које се јављају дуж речних долина, 

- Комплекс ксеротермофилних шума сладуна и цера заузима топла и сува 

станишта брежуљкастог и брдског појаса, 

- Комплекс ксеромезофилних шума китњака јавља се као посебан шумски 

вегетацијски појас између брдског појаса сладуна и цера и појаса букових шума. 

У долинама је природна шумска вегетација топола, јова и врба, порастом висине 

наступају храстове и церове шуме и најзад на планинским падинама Јастрепца, буква. 

Због постојња разноликости станишта и заступљености различитих биљних, а посебно 

шумских заједница, подручје Крушевца се одликује и разноврсном фауном, која 

представља основу за развој туризма и лова. На овом подручју живе зец, фазан,  срнећа 

дивљач, дивља гуска и  патка, лисица, дивља мачка, дивља свиња, вук итд., а на 

Јастрепцу постоји уређено ловиште са површином од 400ха, у којем се налазе европски 

јелено и дивље свиње, такође има зечева, јазаваца, куна и др. животиња, што пружа 

могућност за развој ловног туризма. 

                                                             
6
 Извор: општине у Србији 2003. И 2005.  
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3. Трагови најстарије насељености 

 

3.1.Праисторија 

Главни разлог насељености Расинског округа и Крушевца као његовог средишта 

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

подизање насеља у праисторији. О томе управо сведочи континуитет насељености ове 

регије. Осим повољне геолошке подлоге и хидрографске слике, значајна је и добра 

повезаност са околним регијама. 

 О овим и осталим подацима о Крушевцу сазнајемо из неколико значајних 

извора. Реч је о истраживањима која, иако су била базирана на испитивањима 

средњовековног града, доприносе бројним сазнањима која се тичу праисторије овог 

града. Посебно значајна ископавања била су у периоду 1961-1962. и 1973-1976. Вредна 

помена су и истраживања у Орницама и Глободеру која се врше у ковиру ширег 

пројекта Балканолошког института САНУ и Музеја у Крушевцу под називом 

„Етногенеза праисторијских и античких култура у сливу Мораве“. 

 Када је реч о обичајима сахрањивања у овим крајевима највише података имамо 

из бронзаног и гвозденог доба. Наиме у бронзаном добу примењује се обичај 

спаљивања покојника и сахрањивања у равним гробовима, док се у гвозденом добу 

примењује сахрањивање у хумкама. 

 

3.1.1. Неолит 

 Најранији подаци о насељености Крушевца потичу из времена старчевачке 

културе, најстарије културе којом је започета неолитска револуција Југоисточне 

Европе. У групу типичних насеља ове културе спадају налазишта код Лазаревог града 

и Орница у Макрешанима. Сачувани предмети из тог периода углавном су: цели или 

делови керамичких судова, алатке од камена, као и делови жртвеника
7
. Главна одлика 

украшавања предмета јесте техника угрубљивања површина и додавања налепака. 

                                                             
7
Пронађени троноги жртвеник с протомима на угловима и урезаним линијама украшеним 

реципијентом сведочи о постојању винчанске културе у овим крајевима. У апсолутним цифрама које се 
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Налази винчанске културе из Виткова
Крушевца

 

3.1.2. Налази

 Иако у мањој мери, као

заступљене енеолитске културе

недовољном броју података из

постојању насеља тог периода

Постоје одређене индиције да

                                                                                

ослањају на некалибриране датуме радиоактивног угљеника, 

времену око 4300. године пре н.е.  

8
Истраживања су вршена 1975, 1978, 1984 и 1985. Година. Материјал се налази у Музеју у Крушевцу.

бани развој и просторни план Крушевца 

из Виткова (Вигковачко поље);Извор:“Уметничка топографија
Крушевца“Васић П. 1990.године 

 

Налази и налазишта енеолитског периода 

мери, као и у целом Поморављу, и у Крушевцу

културе. Ова чињеница би се такође могла

података из тог периода којима располажемо. Сигурне

периода дала су истраживања на налазишту код Макрешана

индиције да су се овде преплитале две културе: 

                                                                                                                                                     

ослањају на некалибриране датуме радиоактивног угљеника, најранији винчански налази при

Истраживања су вршена 1975, 1978, 1984 и 1985. Година. Материјал се налази у Музеју у Крушевцу.
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Уметничка топографија 

Крушевцу су биле 

могла приписати 

Сигурне податке о 

код Макрешана
8
. 

културе: бубањска и 

                                                                      

налази припадали би 

Истраживања су вршена 1975, 1978, 1984 и 1985. Година. Материјал се налази у Музеју у Крушевцу. 
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костолачка. Ипак, питање континуитета

на територији Крушевца остаје отворено

 Врло мало података сведочи

овим просторима, за разлику од

други на ширем простору Поморавља

 Најранији налази бронзаног

слојеве налазишта код Орнице

јамама и земуницама, шго је у највећој

 Као најбоље истражен период

бронзано доба. Најзначајнија су

� Маћија код Ражња, 

� остаци насеља у Крушевц

� налазишта код Позлатске

� налазишта око Сталаћа.

Слика бр Керамика бронзаног доба
топографија

бани развој и просторни план Крушевца 

континуитета између ове две културе и њиховог

остаје отворено. 

3.1.3. Бронзано доба 

података сведочи о преласку енеолитског периода у бронзано

разлику од података који сведоче о прерастању једног

Поморавља и Подунавља.  

бронзаног доба на подручју Крушевца везују се

Орнице. Претпоставља се да је реч о једном насељу

је у највећој мери унишгено обрадом земље. 

истражен период на подручју крушевачке регије издваја

Најзначајнија су следећа начазишта: 

Крушевцу на платоу Лазаревог града, 

Позлатске реке близу села Позлате и 

Сталаћа. 

 

доба из Обрежа (1), Сталаћа (2) и Крушевца (3);Извор:
топографија Крушевца“Васић П. 1990.године 
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њиховог постојања 

бронзано доба на 

прерастању једног стила у 

везују се за млађе 

насељу с кућама, 

издваја се средње 

Извор: “Уметничка 
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 Овај период праисторије

односно њихових култура које

налазимо податке о Трибалима

 Иако су археолошка истраживања

Макрешана и Глободера, регистровано

доба и прилично јасно је дефинисана

п.н.е.  

Слика бр.3 Урне из некрополе
Крушевца

 

 Овај кратки преглед развоја

земљорадничких насеља (старчевачке

области римској империји, показује

значајније процесе који су се

захваљујучи изврсном географском

регијама. За историју праисторијског

насеља и култура које су се раз

на Косову и Метохији, Македонији

односно дисконтинуитет између

адекватних података, истраживања

бани развој и просторни план Крушевца 

3.1.4. Гвоздено доба 

праисторије за Крушевац је значајан због постојања више

култура које су се међусобно преплитале. У писаним

Трибалима, Дарданцима и Аутаријатима.  

археолошка истраживања вршена само на деловима Лазаревог

регистровано је десетак насеља и некропола из

дефинисана слика развитка култура у првом миленијуму

 

некрополе Јазбине код Макрешана; Извор: “Уметничка топографија
Крушевца“Васић П. 1990.године 

 

преглед развоја праисторијских култура, од првих 

старчевачке и винчанске културе), па до припајања

империји, показује да је крушевачка регија била укључена

су се дешавали у Подунављу и Поморављу

географском положају који пружа комуникацију 

праисторијског друштва ова област представљала спону

се развијале у Подунављу и Поморављу с једне и оних

Македонији па и северној Грчкој, с друге стране. Континуитет

између ових култура заправо лежи у чињеници недост

живања и ископавања.  
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постојања више племена, 

писаним изворима 

Лазаревог града, 

некропола из гвозденог 

првом миленијуму 

топографија 

првих неолитских 

припајања ових 

укључена у све 

Поморављу, а све то 

комуникацију са осталим 

спону између 

једне и оних на југу, 

Континуитет, 

чињеници недостатака 
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4. Становништво 

 

На постојеће  стање становништва као и на његов даљи развој утичу бројни фактори. 

Међу њима се истичу економски, природни, политички и др. Сви они у међусобном 

садејству образјз јединствен склоп становништва за одређено подручје. 

Бројне утицаје на структуре становништва имају и новији процеси деаграризације, 

депопулације као и концентрације становника у урбаним подручјима. 

Анализа се врши кроз одређене структуре становништва међу којима се истичу 

структура по националној припадности, витални догађаји, образовна, економска и 

др.структуре. 

 

4.1. Структуре становништва 

 

4.1.1. Природне компоненте становништва 

 

 

Природно кретање становништва и његове компоненте  наталитет (рађање), и 

морталитет (смртност) представљају основну  биолошку детерминанту демографског 

развитка из које резултира репродукција становништва.  

Међутим, витални догађаји представљају сплет сложених и узајамно 

испреплетаних социјалних, економских, психолошких, културних, политичких, уопште 

развојних чинилаца и појава. 

Стопа наталитета је број живорођене деце на 1000 становника. Стопа морталитета је 

број умрлих на 1000 становника. Вредност стопе морталитета која је већа од стопе 

наталитетета резултат је измењене старосне структуре становништва. 

Анализа виталних догађаја се изучава кроз број живорођених, живорођених уз стручну 

помоћ, мртворођених и мртворођене одојчади, као и кроз вредности природног 

прираштаја. 

Укупан број становника на нивоу Републике Србије, према попису из 2011.године 

износи 7 186 862. Природни прираштај је – 34 907, тј -4,79 на 1000 становника а број 

живорођених је 68 034 , однносно 9,3 на 1000 становника, док је умрлих било 102 400, 
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тј. 14,2 на 1000 становника . 

 Ситуација на подручју Крушевца се види из наредне табеле: 

 

Живорођени Умрли Природни прираштај 

Број 
на 1000 

становника 
број 

на 1000 

становника 
број 

на 1000 

становника 

1107 8,7 1784 13,9 -677 -5,3 

Табела 4. Витални догађаји у Крушевцу; Извор РЗС Општине и региони у Србији 2012. 

 

Укупан број становника на нивоу општине Крушевац је 128 752, према попису из 

2011.године, са природним прираштајем од – 677, тј. -5,3. Живорођених је било 1 107, 

односно 8,7 на 1000 становника, док је број умрлих био 1 784, тј 13,9 на 1000 

становника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4. Витални догађаји у Крушевцу; Извор РЗС Општине и региони у Србији 2012. 

 

 

 

4.1.2. Старосна структура становништва 

 

Старосна структура представља битну демографску структуриу и  оквир за друштвену 

поделу рада. Старосна структура утиче на природни прираштај становништва, 

контигент становништва за школовање. На његове промене утиче пад наталитета који 

даље доводи до процеса старења становништва.  

Старосну структуру сачињавају : омладина (0-19), средовечно (млађе и старије) (20-59) 

и старо становништво (60 и више година). 

Умрла одојчад Живорођени 

уз стручну 

помоћ 

Лечени 

пре 

смрти 

Бракови 

Број 
на 1000 

живорођених 
закључени разведени 

5 4,5 1107 1743 568 115 
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Према попису из 2011.године старосна и полна структура су приказане у табели бр.6. 

 

 
Уку

пно 

Старост и пол 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

 1287

52 

555

2 
6376 6478 7128 7465 7930 8769 9135 8196 7997 

Муш

ко 
62802 

286

0 
3270 3329 3665 3849 4042 4481 4590 4034 3920 

Жен

ско 
65950 

269

2 
3106 3149 3463 3616 3888 4288 4545 4122 4077 

 
 Старост и пол 

Пунолет

ни 
Просечна старост 

 
 

50-

54 
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

 
 

909

3 

1155

2 

1028

5 
6182 6243 5590 3321 1500 

10608

0 
42.7 

 Муш

ко 

437

3 
5597 4947 2878 2799 2359 1320 489 51127 41.4 

 Жен

ско 

472

0 
5955 5338 3304 3444 3231 2001 1011 54953 43.9 

Табела 5. Становништво Крушевца по старосним групама; Извор РЗС књига 2, Старост и пол 

 

На основу приказаних података, закључујемо да је најбројнија категорија становиштва 

између 20 и 59 година. Просечна старост становништва Крушевца је 42,7 година, и то 

мушко са 41,4 године а женско са 43,9.година. 

 

4.1.3. Национална припадност становништва 

 

Подаци о етничком саставу становништва релевантни су за разумевање 

културолошких разноликости становништва, положаја етничких група у друштву, 

праћење миграторних токова и других карактеристика етничких заједница, као и за 
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дефинисање и реализацију бројних стратегија и политика за унапређење положаја 

припадника етничких група.9
 Разноликост етничких заједница на подручју Крушевца 

видимо из датих табела: 

 

 

 

Пол Мађари Македонци Муслимани Немци Роми Румуни Руси Словаци 

свега 17 200 18 9 2461 38 35 - 

Мушки 5 66 9 5 1248 23 5 - 

Женски 12 134 9 4 1213 15 30 - 

Табела 6. Национална припадност становништва Крушевца по полу; извор РЗС књига 1, 

Национална припадност 

 

 

 

Табела 6. Национална припадност становништва Крушевца по полу; извор РЗС књига 1, 

Национална припадност 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Републички завод за статистику, Вероисповест, матерњи језик и национална припадност - Књига 4, 

2011. 

 

Пол Укупно Срби Aлбанци Бошњаци Бугари Буњевци Горанци Југословени 

Свега 128752 122529 32 2 40 1 19 86 

Мушки 62802 59825 18 2 17 - 10 48 

Женски 65950 62704 14 - 23 1 9 38 
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Пол Словенци Хрвати Црногорци Остали 

Нису се 

изјаснили 

Регионална 

припадност 

Непознато 

свега 19 107 282 97 925 7 1719 

Мушки 8 22 156 53 426 5 796 

Женски 11 85 126 44 499 2 923 

Табела 6. Национална припадност становништва Крушевца по полу; извор РЗС књига 1, 

Национална припадност 

 

Од укупно 128 752 становника Крушевца, њих 122 529 се изјаснило као Срби, тако да је на 

теритирији града присутна хомогена етничка средина. Поред Срба, од других етичких 

заједница , најзаступљенији су Роми са 2 461 становником. 

4.1.4. Образовна структура становништва 

Образовна и квалификациона структура становништва чине значајну компоненту 

приликом изучавања структуре становништва. Она директно предодређују друштвено - 

економски развој неког места. 

Образовна структура има два обележја а то су писменост и  школска спрема. 

Писменим лицима се сматрају особе старе 10 и више година које умеју да читају и 

пишу. 

Као и код писмености, анализа становништва према школској спреми обухвата 

сво становништво старије од 10 година. Дистрибуција становништва врши се према 

завршеној школи, односно достигнутом нивоу образовања. Класификација се обавља 

према пет модалитета: лица без школске спреме или са 1-3 разреда основне школе, 

лица са 4-7 разреда основне школе, лица са завршеном осмогодишњом школом, лица 

са средњом школом и лица са вишим и високим образовањем.
10

  

Компјутерска писменост је дефинисана као способност лица да користи 

основне рачунарске апликације у извршавању свакодневних задатака  на послу, у 

школи, код куће. 

                                                             
10

 Петровић.М, неведено дело 



Урбани развој и просторни план Крушевца 

 

22 

 

Неписменост је карактеристика претежно неразвијених дрштава са високим 

учешћем пољопривредног становништва. Процес урбанизације и маса пољопривредног 

становиштва даје свој посебан печат. 

Детаљније информације о образовној структури видимо из наредних табела: 

 

 

 

Пол Укупно 

Неписмени 

Свега 
Учешће 

у % 
10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65+ 

Свега 116824 2540 2,17 32 39 116 117 173 2063 

Мушки 56672 313 0,55 13 20 56 45 55 124 

Женски 60152 2227 3,70 19 19 60 72 118 1939 

Табела 7. Становништво Крушевца старо 10 и више година према полу, а неписмени и према 

старости; Извор РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 

 

 

Анализа неписмености према полу показује да је она знатно заступљенија код 

женског становиштва. То потврђује и поодатак да је у периоду за 2011.годину, на 

подручју Крушевца  било 2540 неписених лица, а од тога чак 2227 су биле женског 

пола. Процентуално учешће женског неписменог становништва у укупном на нивоу 

Крушевца  је 3,7  а мушког 0,55. Велики проценат женског неписменног становништва 

карактеристичан је у свим општинама на територији града, а највеће разлике присутне 

су у категорији лица старих 65 и више година. 

Велика диспропорција удела неписмених према полу је последица традиције у 

прошлости, где је улога жене да обавља репродукцију и кућне послове, док је 

школовање а самим тим и привређивање било намењено мушкој популацији. 
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Пол Укупно 

Без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовање 

Свега 110346 3536 13450 24596 

Мушки 53343 504 4690 11934 

Женски 57003 3032 8760 12662 

Табела 1. Становништво Крушевца старо 15 и више година према школској спреми и полу; Извор 

РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 

 

Из претходне табеле се уочава велика диспропорција између мушког и женског 

становништва у категорији без школске спреме, у корист мушког пола где је без 

школске спреме само 504 становника док тај број код женске популације износи 3032. 

 

Средње образовање 

Више 

образовање 

Високо 

образовање 
Непознато 

Средње стручне школе у трајању 

Специјализација 

после средњег 

образовања Свега Гимназија 

Краћем 

од 4 

године 

4 

године 

51868 3900 20402 26902 664 6621 9929 346 

27688 1606 13146 12359 577 3463 4925 139 

24180 2294 7256 14543 87 3158 5004 207 

Табела 2. Становништво Крушевца старо 15 и више година према школској спреми и полу; Извор 

РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 

 

На основу пописа из 2011.године, број становника са завршеном  основном школом је 

24 596, а број становника са факултетским образовањем 9 929. 

У Попису 2011.године, први пут је пописано становништво према компјутерској 

писмености. У складу са савременим начином живота, компјутерска техника и 
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технологија добијају на значају. Зато је компјутерско описмењавање важан чинилац 

савременог образовања, и у складу са Законом о образовању, присутно је у образовном 

систему и савременој настави. 

Како је рад на рачунару веома значајан приликом обављања радних активности 

и у свакодневом животу, сагледавање броја компјутерски писмених лица је од великог 

значаја.  

Према подацима из наредне табеле, можемо приметити велику разлику 

компјутерски писмених и компјутерски неписмених лица, на територији града 

Крушевца. Компјутерски писмено је 34 474, док 58 897становника не познаје рад на 

рачунару. Можемо константовати да је компјутерска писменост неповољна у односу на 

савремену потражњу познавања рада на рачунару. Овакво стање је последица и социо-

економске ситуације на нивоу Републике Србије. 

 

Пол 

Укупно 

 

Компјутерски 

писмена лица 

Лица која 

делимично 

познају 

рад на 

рачунару 

 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

 

Свега 110346 34474 16975 58897 

Мушки 5334 17722 8608 27013 

Жеснки 57003 16752 8367 31884 

Табела 8. Становништво Крушевца старо 15 и више година према компјутерској писмености и 

полу; извор РЗС књига Школска спрема, писменост и компјутерска писменост 
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4.1.5. Структура становништва по економској активности и делатности 

 

Анализом економске структуре сазнајемо о стању економске активности. Она је јасан 

показатељ привредног развоја. 

Економски активно становништво обухвата све особе оба пола које чине понуду 

људских ресурса за производњу економских добара и услуга. Она укључује како 

запослене, тако и незапослене особе за одређени период који се утврђује пописом.
11

 

Активно становништво подразумева запослено становништво. Када говоримо о 

издржаваном становништву је највећим делом ту спада младо становништво, које још 

није у радном односу. Становништво са личним примањем обухвата становништво 

које је изашло из активног рада, због старости, болести и које обезбеђује средства за 

живот на основу ранијег рада . У ову групу спадају пензионери као и инвалиди. 

 

 

Пол Укупно 

Економски активни 

Свега 
Обављају 

занимање 

Незапослени 

Свега 
Некада 

радили 

Траже 

први 

посао 

Свега 128752 51299 35880 15419 9352 6067 

Мушки 62802 29187 20854 8333 5267 3066 

Женски 65950 22112 15026 7086 4085 3001 

Табела 9. Економска активност становништва Крушевца; извор РЗС, књига 7, економска 

активност 

 

                                                             
11

 Голубовић,П. и Кицошев,С., Геодемографија 2004. 
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Пол 

Економски неактивни 

Свега 

деца млађа од 

15 година 

 

пензионери 

 

приходима 

од 

имовине 

 

ученици/ 

студенти 

(15 и 

више 

година) 

лица која 

обављају 

само 

кућне 

послове 

 

Остало 

Свега 77453 18406 30376 608 10235 11580 6248 

Мушки 33615 9459 13668 471 4851 1406 3760 

Женски 43838 8947 16708 137 5384 10174 2488 

Табела 9. Економска активност становништва Крушевца; Извор РЗС, књига 7, економска 

активност 

 

Структура становништва по обављању занимања према делатности је такође 

интересантна за праћење привредног развоја.Кроз њену анализу видимо утицај 

привреде на активно становништво. 

У економски слабије развијеним земљама, главни допринос у формирању националног 

дохотка је из пољопривреде. Како се земља економски више развија, непредује, тако се 
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повећава и учешће индустрије , допринос пољопривреде опада..Развијене земље по 

правилу имају висок удео терцијарне и квартарне делатности у привреди. 

 

Једна од дефиниција занимања је да је то врста посла којим се лице бави у смислу 

прибављања средстава за живот, односно као врсту посла на којем лице троши највећи 

део свог радног времена.
12

  

Детаљнији подаци дати су у следећим табелама: 
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Свега 35880 4973 64 8643 724 667 

15-24 1550 243 2 258 13 23 

25-34 8066 645 10 1679 120 126 

35-44 10504 1007 28 2571 212 203 

45-54 9609 1096 20 2877 231 206 

55-64 5626 1521 4 1242 146 117 

65+ 525 461 - 16 2 2 

Табела 10. Становништво Крушевца према делатности и занимању; Извор РЗС, књиге 15 и 19, 

Делатност и занимање по областима 
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 А.Wertheimer-Baletić,наведено дело 1982. 
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Свега 1370 4999 1484 781 451 658 

15-24 86 323 53 76 11 21 

25-34 322 1700 326 202 104 191 

35-44 417 1599 475 202 180 195 

45-54 334 978 388 224 115 197 

55-64 205 395 239 76 41 53 

65+ 6 4 3 1 1 1 

Табела 10. Становништво Крушевца према делатности и занимању; Извор РЗС, књиге 15 и 19, 

Делатност и занимање по областима 
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Свега 67 910 450 2934 2487 2888 

15-24 4 34 26 167 33 67 

25-34 10 2424 140 885 420 568 

35-44 30 251 147 964 854 817 

45-54 18 249 95 662 704 922 

55-64 5 127 42 253 471 505 

65+ 1 - 7 - 3 5 

Табела 10. Становништво Крушевца према делатности и занимању; Извор РЗС, књиге 15 и 19, 

Делатност и занимање по областима 

 

Удео запослених по основним секторима делатности: примарног, секундарног, 

терцијарног и квартарног на основу пописа 2011. године показује највећи удео 

запослених је у секундарном сектору од активног становништва које обавља занимање. 
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Свега 497 55 6 6 255 

15-24 40 46 - - 24 

25-34 115 192 2 3 64 

35-44 140 154 1 2 56 

45-54 130 96 2 - 65 

55-64 70 67 1 1 45 

65+ 2 1 - - 2 

Табела 10. Становништво Крушевца према делатности и занимању; Извор РЗС, књиге 15 и 19, 

Делатност и занимање по областима 

 

 

 

4.1.6. Миграциона кретања 

 

Механичка или миграциона кретања становништва су  веома значајан фактор 

демографског развоја. Она утичу на бројно стање и структуру популације. Ова кретања 

у недавној прошлости била су извори из којих је добрим делом насељена територија 

града Крушевца, јер град Крушевац је у целом послератном периоду карактеристична 

као изразито имиграционо подручје. 

На мигрантска кретања наравно утиче економска развијеност неког подручја. 

Миграциона кретања у периоду после Другог светског рата, као и после последњег 

рата 1999. године имала су значајан утицај на кретање броја становника и структуре 

становништвана територији Крушевца. Тако да се може рећи да је територија града 

Крушевца изразито имиграционо подручје. 

У групу фактора који привлаче становништво да насељава одређено подучје 
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спадају: 

� Бољи услови за обављање професије у новој средини 

� Већа плата у новој средини 

� Бољи услови за решавање стамбених проблема у новој средини 

� Бољи природни услови за живот:клима, вода, рељеф 

А у групу одбијајућих фактора спадају: 

� Проблеми адаптације на нову средину 

� Неизвесност у погледу запослења 

� Трошкови пресељења 

� Потреба за прилагођавањем обичајима и традицији на новом месту 

боравка
13

 

 

Детаљнији преглед миграционих кретања се види у наредним табелама: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Голубовић,П. и Кицошев,С., Геодемографија 2004. 
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Укупно 

Досељено из Републике Србије 

Свега 

Из исте области 

Из друге 

области 

Из другог 

насеља исте 

општине 

Из друге 

општине 

Крушевац 54806 50059 17684 10826 21549 

1980. и 

раније 
25261 23658 8655 6415 8588 

1981-1985 3645 3312 1162 723 1427 

1986-1990 3107 2768 1154 577 1037 

1991-1995 3591 2392 1047 488 857 

1996-2000 7278 6919 1213 520 5186 

2001-2005 3768 3462 1304 511 1647 

2006. и 

касније 
4779 4444 2034 714 1696 

непознато 3357 3104 1115 878 1111 

Табела 11. Миграције становништва у Крушевцу; Извор РЗС, књига 9, Миграције 

 

На основу података из табеле, миграциона кретања су имала следеће обележје: према 

попису 2011.год. највише становника је представљало домородно становништво, док је 

мигрантског становништва из исте општине било 10 826, док је из других области 

републике било 21 549 . Посматрајући податке за Крушевац град, мигрантског 

становништва из других насеља било 17 684. 
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 Досељено из других земаља 

Свега 

Из бивших република СФРЈ и то: 

Из 

осталих 

земаља 

Непозната 

земља 

порекла 

Из 

БиХ 

Из 

Македоније 

Из 

Слоеније 

Из 

Хрватске 

Из 

Црне 

Горе 

Крушевац 4733 1186 556 166 1064 749 1012 14 

1980. и 

раније 
1597 402 337 58 299 299 202 6 

1981-1985 333 62 36 18 27 71 119 - 

1986-1990 338 84 62 12 44 83 531 1 

1991-1995 1198 408 42 60 53 66 59 1 

1996-2000 358 83 26 8 83 65 93 1 

2001-2005 304 60 13 3 17 83 128 2 

2006. и 

касније 
354 38 15 4 25 51 221 1 

непознато 251 49 25 3 36 31 107 2 

Табела 11. Миграције становништва у Крушевцу; Извор РЗС, књига 9, Миграције 

 

 

4.2. Демографски ток 

 

4.2.1. Депопулација 

    

Статистички подаци о бројном кретању укупног становништва по насељима у 

периоду од 1948. - 2011. године показују да пораст становништва у насељима није био 

равномеран с обзиром на могућности. Такође може се приметити да су испољене 

многобројне осцилације и да се велики број насеља одликује негативним вредностима 

кретања броја становникашто директно изражава депопулацију у тим насељима. 
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Депопулација је условљена у знатном броју случајева опадањем фертилитета, 

наталитета, али се јасно издваја и ефекат емиграције, односно исељавања 

становништва из сеоских насеља. У том сложеном и динамичном процесу тесне 

повезаности и ниске репродукције становништва као и учесталих појава биолошке 

депопулације, на једној страни и крупних промена у демографској структури које су 

посебно потенциране емиграцијом из сеоских насеља, на другој страни, испољава се 

повратна спрега чији је резултат опадајући тренд у кретању становништва сеоских 

насеља.
14

 

Појава постепеног смањења фертилитета и наталитета условљава опадање 

биолошке репродукције становништва. Истовремено сеодвија масовно исељавање 

становништва са села у град које махом захвата млађе контигенте и на тај начин се 

битно смањује репродуктивни потенцијал сеоског становништва, суштински мењајући 

старосну структуру становништва. Ово се јавља као последица брзе 

индустријализације и урбанизације крушевачке општине.Отуда у тој завршној фази 

демографске транзиције и репродуктивног понашања нису обезбеђени неопходни 

услови за просту замену генерације. Резултат оваквог тренда јесте да највећи део 

сеоског становништва добија карактеристике регресивне транзиције, која у крајњој 

линији води ка пражњењу читавих територија (сеоских насеља). 

Подаци апсолутног пораста и просечног годишњег пораста становништва 

показују да се у погледу развоја популације издвајају четири различите групе насеља:  

• прва група је са дефицитним односно регресивним, 

• друга је са стагнантним,  

• трећа у којој се бележи пораст и  

• четврта са прогредијентним кретањем укупног становништва
15
 

 

4.2.2. Деаграризација 

 

Током више векова главна привредна делатност житеља овог простора је 

пољопривреда, док у савременом периоду губи ранији економски значај. Процес 

деаграризације изражен је у скоро свим насељима крушевачке општине. 

Деаграризација је условљена вишим животним стандардом у градском центру, односно 

                                                             
14

 ППГ Крушевац 2012. 
15

Исто 
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убрзаним процесом индустрализације и урбанизације. Развој бројних функција у 

градском центру, привлаче сеоско становништво, које се запошљава у другим 

привредним и непривредним делатностима. Због ових миграција становништа 

паралелно настају крупне насеобинске, демографске, економске, социјалне и промене 

друге врсте у сеоским насељима, као традиционалним носиоцима развоја 

пољопривредне производње.  

Традиционална аграрно-рурална производња и класично сељаштво 

трансформише се и прилагођава савременим условима живота и рада. Примена 

савремене механизације и организације рада у пољопривреди додатни су фактори за 

даљи развој деаграризације. Осим потпуне руралне деаграризације која се манифестује 

трансфером сеоског пољопривредног у урбано непољопривредно становништво са 

променом домицила (пресељење из села у град), знатну заступљеност има рурална 

деаграризација. Она представља прелазак рурално-аграрног становништва у неаграрно 

без промене домицила, или другачије, што условљава појаву дневних миграција радне 

снаге на релацији село-град.
 16

 

На основу података по попису 1961. год. уочава се да 88 насеља припада 

категорији насеља који имају мање од 2.1 ха пољопривредног земљишта по активном 

пољопривредном становнику. Површина од 2.1 ха пољопривредног земљишта по 

активном пољопривредном становнику показује да у пољопривреди постоје велике 

резерве радне снаге. Ако упоредимо податке добијене по попису 2002. год. са 

претходно наведеним подацима моемо уочити обрнути тренд. Најбројнија су насеља 

(47) која имају по активном пољопривредном становнику више од 10.1 ха 

пољопривредног земљишта, затим насеља која имају по активном пољопривредном 

становнику 6.1 — 10. 0 ха (19) насеља. Овакав испољен тренд у периоду 1961 — 2011 

год. указује на веома интензиван степен деаграризације. Степен деаграризације исказан 

у апсолутним бројевима за град Крушевац је негативан и то смањење износи -27147 

ативних пољопривредних становника у односу на 1961. год. 

 

4.2.3. Концентрација 

 

Концентрација предстацља процес релативно бржег пораста густине неке појаве 

на неком простору у односу на суседне просторе. Концентрација је једна од 
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компоненати процеса урбанизације, док другу компоненту чини подела рада везана за 

процес индустријализације и деаграризације.  

Концентрација је израз поларизованог деловања центара и толико је израженија 

уколико је центар већи. Она је уско везана за постојећи развој делатности, посебно 

индустрије која представља поларизациону снагу.
17

 

Град Крушевац представља изразито моноцентрично подручје, обзиром да је 

највећи део привредних капацитета смештен у граду Крушевцу (градском центру) са 

приградским насељима (урбано подручје). Оваква концентрација капацитета и радних 

места довела је до великих миграторних кретања становништва. Моноцентричан развој 

је нарочито условио веома изражене дневне миграције. Крушевац је као центар 

општине. и као окружни центар прихватио вишак радне снаге из примарног сектора, не 

само са територије своје општине, већ и са тероторија ширег округа (исто важи и за 

његова приградска насеља са развијеном привредом). 

Овакви ефекти постигнути су захваљујући пропулзивним индустријским гранама 

(метална, хемијска, машинска) које имају већи утицај на ширење и развој других 

индустријских грана, јер је за њихов развој потребно изражено агломерирање 

становништва, инфраструктуре, тржишта радне снаге и др.
18
Због тога Крушевац (као 

већина градова средње величине) и данас више карактеришу ефекти агломерирања и 

концентрације.  

 

4.2.4. Поларизација 

 

Просторни аспект поларизације условљен је појавом секторског пола развоја. Да 

би неки сектор, који представља пол раста на одређеном подручју, постао пол развоја, 

потребно је да буде од значаја за читаву општину и да подстиче развој других 

сектора.19 

Уколико посматрамо са економског аспекта, људско друштво користи методу 

индустрализације свих делатностикако би на најбржи и најуспешнији начин остварило 

материјална добра за задовољавање бројних потреба које расту веома брзо. На основу 

вишевековног искуства уочено је да индустрија пропулзивна делатност која има 

покретачку снагу да у најкраћем временском року и на економски рационалан начин 

                                                             
17

 ППГ Крушевац 2012. 
18

 Исто 
19

 Исто 



Урбани развој и просторни план Крушевца 

 

37 

 

повуче укупан друштвено-економски развој унапред. 

Развој индустрије није могао да се спроведе фронтално, већ тачкасто у простору 

(условљено факторима локације), тако да је довело до појаве процеса који прате 

индустрализацију, а то су: миграција, деаграризација и урбанизација.
20

 

На примеру Крушевца, процес је текао истим описаним путевима. Развој је текао 

на следећи начин: 

• Нови индустријски капацитети лоцирани су у градском центру.  

• Изграђени индустријски капацитети, увећавали су физички обим производње, 

финансијске ефекте производње, али и апсорбовали и велики број радника.  

• У почетку је радна снага црпљена из насеља у непосредном окружењу, а затим 

из ширег окружења.  

• Кроз развој индустрије, растао је и развијао се градски центар Крушевац, 

повећавао-ширио се гравитациони утицај за привлачење радне снаге и 

становништва.  

• Овај процес се најбурније одвијао на простору града Крушевца и његове 

приградске зоне. 

 

4.2.5. Урбанизација 

 

То је процес који представља синтезу процеса деаграризације, индустрализације, 

концентрације и поларизације. Условљен је процесом индустрализације која повратно 

зависи од урбанизације и са њом чини два узајамно зависна процеса. 

У Крушевцу је индустрија јако развијена, тако да је степен урбанизације висок. 

Поред индустрије и друге привредне и ванпривредне делатности су развијене. Стога је 

као последица ових чињеница, као и миграција на подручију ове општине,урбанизација 

веома изражена. Ако се, по теорији, као степен урбанизације узме учешће гредског 

становништвау укупном, тада се може рећи да је степен урбанизације града Крушевца 

достигао ниво од 57.25%
21

. (видети табелу )  
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Табела 12. Степен урбанизације;Извор:Завод за урбанизам и изградњу Крушевца  

 

Степен урбанизације није увек био овакав, што говори чињеница да је у  

послератном периоду степен урбанизацује био низак. Са изградњом индустријских 

капацитета степен урбанизације је растао, тако да је најизраженији у периоду 60-их, 

80-их и 2000-их година, што се поклапа са израженим темпом индустријализције и 

стварањем акумулација за развој. 

Последњих годинапромене у структури делатности су изражене - Крушевац из 

секундарне фазе урбанизације прелази у терцијалну фазу. Утицај Крушевца је веома 

изражен на околину, па се промене у структури делатности динамично одвијају, под 

тим утицајем на подручју читавог града. Поред Крушевца (као урбаног центра) се 

издваја још 16 урбанизованих насеља, а већину чине приградска насеља. 

 Основна карактеристика урбанизације јесте у томе да је процес урбанизације у 

протеклом периоду био веома буран, да зона урбанизације захвата не само приградска 

насеља, већ се протеже и на нека насеља која су у контакту са приградским насељима.22 

 
 
 
 

5. Привреда 

 

О привредним приликама из средњовековног периода нема много података. 

Оскудне извештаје можемо наћи у појединим путописима и средњевековним 

повељама. 

Крушевац и други утврђени градови су углавном били насељени племићким 

становништвом,а поред њих су били присутни и трговци и занатлије док су носиоци 

писмености били калуђери. 

Пољопривреда, занатство и рударство су биле најважније привредне гране овог краја, а 

после њих долазе занатство и саобраћај.
23

 Сточарство је такође било веома значајно, 

нарочито гајење говеда која су била главна радна снага. 

                                                             
22

 Нацрт просторног плана Крушевца,2012.године;Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевца 
23

 Савић О. „ Крушевац и његова утицајна сфера“ 

 

коефицијент урбанизације 

 1961 1981 1991 2002 

Крушевац 21.29 39.91 42.58 57.25 
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Доласком Турака на ове просторе, сточарство се додатно развијало. У том периоду су 

се највише гајиле овце које су служиле Турцима за исхрану. 

После открића Америке на овим просторима почиње гајење кромпира и кукуруза а 

појављује се и нова култура-дуван. 

 

Индустрија и трговина појачавају свој утицај после првог светсксог рата. Након другог 

светског рата, након којег је земља била опустошена, почиње поновна изградња 

индустријских и стамбених капацитета. Једна од значајнијих новина је била аграрна 

реформа која је утицала на измену пољопривреде. Њоме се ограничила и величина 

поседа земљорадника. Други важан фактор било је стварање радних задруга које су 

данас ишчезле. 

Стање садашње привреде можемо пратити кроз примарни, секундарни и терцијарни 

сектор. 

Примарни сектор обухвата пољопривреду, лов и риболов, шумарство и вађење 

руде и камена. Секундарни сектор обухвата прерађивачку индустрију, грађевинарство, 

производња и снабдевање ел.енергијом, гасом и водом. Терцијарна делатност обухвата: 

саобраћај, складиштење и везе, хотели и ресторани, трговину, услуге, финансијско 

посредовање идр., а квартарнисектор државну управу и одбрану, образовање, 

здравствени и социјални рад и остале комуналне и услужне активности. 

Посматрано по групацијама делатности можемо рећи да је најзаступљенији 

секундарни сектор , док су примарни и терцијарни сектор подједнако заступљени. 

Такође, велика је заступљеност квартарног сектора, што указује на већи степен 

развијености овог подручја.
24

 

Економски неразвијена подручја карактерише по правилу велики удео 

запослених у пољопривреди, односно примарним делатностима, док с друге стране, 

низак удео запослених у секундарним и терцијарним делатностима односно 

непроизводним делатностима. Развијена подручја карактерише, већи удео запослених у 

терцијарним делатностима. 
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5.1. Стање пољопривреде 

 

Јединствен склоп рељефа кога чини равница у најнижим деловима речних долина 

Западне Мораве, Расине, Пепељуше и Рибарске реке и осталих мањих токова, условили 

су постанак плодних оранице и башта, које заузимају највећи проценат од укупних 

пољопривредних површина. Брежуљкасто и брдско планинско подручје, обухвата 

воћарско-виноградарски рејон до 500м.н.в , а предели преко 500мн.в. чине најмањи 

проценат укупних пољопривредних површина. 

Пољопривредне површине имају дугогодишњи тренд смањивања, а нарочито 

категорија земљишта под ораницама и баштама. Територија Крушевца је пре свега 

рејон ратарских култура, повртарства и виноградарства у равничарском и шума у 

планинском делу. Оваква реонизација локалне пољопривреде ослања се на 

дугогодишње искуство и традицију. 

Укупан број пољопривредних газдинстава износи 14 794. Највећи број 

пољопривредних газдинстава у свом поседу има од 0 до 2ха пољопривредног 

земљишта –њих  6 926, а затим пољопривредна газдинства која имају поседе од 2- 5ха  

земљишта- њих 5 918. 

Из табеле 13. видимо да је просечна величина једног пољопривредног поседа 

2,88ха. 

 

 

Укупан бр. 
газдинстава 

Укупно 

земљиште у 

својини у ха 

Просек укупног 
земљишта у својини 

по газдинству 

Укупно 14794 42650 2,88 

0 - 2,00 ха 6926 7642 1,10 

2,01 - 5,00 ха 5918 20660 3,49 

5,01 - 10,00 ха 1789 12279 6,86 

преко 10,01 ха 161 2069 12,85 

Табела 13. Преглед стања пољопривредних газдинстава на територији Крушевца; Извор ППГ 

Крушевац 

 

 

 

Крушевац има дугогодишње искуство и традицију у пољопривредној производњи и 

развоју сточарства, ратарства, повртарства, воћарства, воћно-лозног садног материјала, 

винове лозе и садница ружа, цвећа и украсног биља, што представља добру подлогу за 

даље улагање у његов развој. Узимајући у обзир да значајан проценат становништва 
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живи на селу, очување села и развој пољопривредне производње и прераде су веома 

битни за отварање нових радних места у пољопривреди и останак младих на селу. 

Најзаступљеније културе које се гаје су кукуруз и пшеница и то 20 000ха, а на мањим 

површинама се производе крмно биље, повртарске културе, јабучасто, коштичаво и 

јагодасто воће, воћно-лозни садни материјал и винова лоза.25 

Производња лозних калемова и воћних садница на подручју Крушевца има 

традицију дужу од једног века и већим делом се лоцира у приобаљу Западне Мораве. 

Захваљујући великом и дугом  искуству, као  и повољним климатским и зпедолошким 

условима и увођењу најсавременијих научних знања и технологија, у Крушевцу се 

годишње произведе и испоручи око 3 милиона лозних калемова и 3 милиона воћних 

садница. Саднице са овог подручја пласирају се  у земље југоисточне Европе, Русију, 

Украјину, Молдавију и др. Производњу контролоше и учествује у плановима 

активности Министарство за пољопривреду. 

Производња јагодастог воћа је заступљена у долининама река Расине,  

Пепељуше, Западне Мораве и у селима у подножју Јастрпца. 

Производња поврћа прати рејон простирања воћа, дакле долине доминантних 

река на овом подручју. Производња поврћа је осавремењена, а највише се производе 

паприка , корнишони, парадајз, шаргарепа, лубенице и друго поврће. Квалитетан 

педолошки покривач, довољно инсолације и воде за наводњавање као и 

кавалификовани људски ресурси , омогућавају производњу квалитетних плодова за 

којима је све веће интересовање  како на домаћем тако и на  иностраном тржишту. 

Сточарска производња је развијена такође у долинама Расине и Западне 

Мораве. Говедарство у долини Рибарске реке је међу  најразвијенијима у Србији. 

Доминантно је заступљена сименталска раса говеда, а мањи проценат холштајн-

фризијска раса и мелези. Активан је велики број фарми  на којима се врши тов јунади, 

одгој приплодних јуница, свиња, производња млека и др. 

 

Најбитније предности у пољопривредној производњи Крушевца су: 

- одговарајућа  клима 

- пољопривредне површине 

- повољни агроеколошки услови 

- задовољавајућа инфраструктура на селу ( путеви, канализација, телефон) 
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- повољни природни ресурси 

- укљученост локалне самоуправе у виду различитих удружења 

- развијен предузетнички дух 

 

 

5.2. Стање индустрије 

 

Битан елемент напретка индустрије и саобраћајног повезивања  не само Крушевца, већ 

и свих градова у долини Западне Мораве, била је изградња железничке пруге Сталаћ-

Ужице 1909.године. У даљем периоду индустрија се модернизовала, механизовала а 

отворена су и нова предузећа. 

У послератном периоду одржала се већина предузећа створених у ранијим 

периодима ( фабрика вагона сада 14. октобар, Мерима, Жупа, бивша барутана  

Обилићево сада Трајал, кланица 22 јули, млин сада Плима пек, дрвни комбинат) који 

су омогућиле и стварање нових предузећа у области индустрије (фабрика уља и 

фабрика мазива настали из фабрике Мерима). Настала су и нова предузећа (Јастра и 

Црвена Звезда у области текстилне индустрије, Жупски Рубин у области винарства), 

индустрија Душан Петронијевић настала је из истоименог занатског предузећа.
26

 

После промена у привреди као и уласка у фазу транзиције, доминантна  

предузећа Крушевца нашла су се у процесу реструктуирања, односно приватизована 

су. И то путем тендера: 

• Рубин, 

• Душан Петронијевић, 

• Мерима, 

• Фабрика уља. 

А осталим методама , као што је аукцијска је приватизован већи број предузећа као 

што су: Југопревоз, Прогрес, Услуга, Бранко Перишић, Металпромет, Циглана, 

Техноенергетика. 

 

Најзначајније привредне гране су хемијска, металопрерађивачка, текстилна индустија, 

прехрамбена, дрвопрерађивачка, грађевинарство, чије пословање излази из оквира 

локалне привреде. 
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Последњих година у  привредној структури града приметан је раст сектора приватног 

предузетништва. 

У 2012.години, у Крушевцу је било регистровано 5093 привредна субјекта од 

којих су 4017 били предузетници а остало привредна друштва. 

Заступљеност малих и средњих предузећа је доминантна и она су носиоци привредног 

раста и развоја као и запошљавања. 

Просечан број запослених у 2012.години је био 24 389 а број незапослених у 

2014.години је 16 567. 

Просечна бруто и нето зарада износе 47 481 РСД и 34 494 РСД.
27

 

У периоду између 1970-1990 године , у граду су изузетно биле развијене 

фабрике и привредне корпорације, док се после 1990.године повећава број приватних 

предузећа. Овај тренд раста малих и средњих предузећа се одржава и данас. 

Да би  успешно функционисала  привреда битно је да у њеној структури постоји 

баланс између малих, средњих и великих предузећа јер се ова предузећа међусобно 

допуњују. Уколико дође до смањења заступљености неког од ових предузећа, то се 

битно одражава на привредну ефикасност и економски раст. 

Од укупног броја привредних друштава највише је из делатности „трговине на велико 

и мало, оправке” а нешто мањи број бави се „прерађивачком индустријом“. 

Локација пословања предузетника су или приградска насеља, или су на регионалном 

или магистралном путном правцу, где је добра саобраћајна повезаност допринела 

развоју предузетништва. 

Процеси  приватизације и реструктурирања привреде  довели су до  опадајућега тренда 

броја запослених. 

Највећи проценат запослених је у прерађивачкој индустрији и то 8 643 , затим следе 

запослени у трговини , потом у државној управи, затим запослени у здравству ,у 

образовању ,у грађевинарству. 
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5.2.1. Јавна предузећа и установе 

 

На основу Статута скупштине општине Крушевац
28

, основана су комунална, јавна 

предузећа као и установе у области културе, образовања , спорта, дечје и социјалне 

заштите. 

У јавна, комунална предузећа и установе туризма и културе спадају: 

• ЈП „ Дирекција за урбанизам и изградњу“, 

• ЈКП „ Водовод Крушевац“, 

• ЈКП „ Градска Топлана“, 

• ЈП „ Пословни центар“, 

• Туристичка организација општине Крушевац, 

• Историјски архив, 

• Културни центар, 

• Народна библиотека и Народни музеј. 

У области спорта, дечије и социјалне заштите присутне установе су Спортски 

савез и центар, Црвени Крст, „Ната Вељковић“. 

 

5.2.2. Развој малих и средњих предузећа 

 

Као што смо већ напоменули, удео ових предузећа у привреди расте из године у 

годину. На њихов развој утицао је сам развој града, као и пропадање познатих 

индустријских гиганата. То је и подстакло предузетнике да инвестирају у ова 

предузећа. 

Наравно, њихов раст зависи од расположивих финансијских средстава али 

такође за дугтрајни развој битан је бољи приступ информацијама, саветодавне услуге, 

едукација квалификованих људских ресурса, промоција, јачање сарадње и пословних 

асоцијација, помоћ локалне самоуправе, инвестирање у нове технологије и тд. 

Једна од главних предности за њихов развој на нивоу града Крушевца је постојање 

локација и већ изграђене зграде у оквиру постојећих фирми, довољан број кадрова 

поготово у хемијској и металопрерађивачкој индустрији, добра инфраструктура и 

повољни природни ресурси. 
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Комуникација између локалне самоуправе и предузетника је на сасвим 

задовољавајућем нивоу, што представља здраву основу за даљи просперитет. 

Важан део развоја је и улагање у едукацију кадрова који одговарају тренутним 

економским потребама, као и преквалификација постојећих. Везано за 

преквалификацију, битна је сарадња између сектора привреде и школе. 

 Такође, стварање гаранцијских или развојних фондова у Општини, као и 

континуалне инвестиције у онфраструктуру, нарочито индустријске зоне, са смањењем 

такси и накнада, су свакако један од инструмената на које локана самоуправа може да 

утиче и тиме стимулише развој малих и средњих предузећа. Остала средства могу да 

буду оснивање институција, као што је пословни инкубатор, које могу да помогну 

просперитету нових  предузећа, што је , обзиром на велики број приватизованих 

великих фабрика и технолошки вишак, итекако добар начин за смањење 

незапослености.
29

 

 

5.3. Туризам 

 

Туризам се развија у веома скромним оквирима и поред погодности, које пружају 

природни ресурси за развој различитих видова туризма. 

На подручју Града изграђено је око 14.000м
2
 угоститељског - смештајног 

простора у више објеката, са око 650 кревета
30
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Дестинација Број соба Број кревета 

Хотел Рубин 113 211 
Хотел Нови Палас 18 44 
Хотел Голф 44 90 
Хотел Даби 48 88 
Коначиште вила Бисер 15 42 
Коначиште Конак 10 28 
Хотел Трајал 17 35 
Планинарски дом на Јастрепцу  55 
Вила Мерима 19 55 
Приватан смештај  366 
Рибарска Бања 

 
510 

Хостел „Пане Ђукић Лимар“ 29  

Табела 14. Смештајни капацитети туристичке понуде;Извор:ППГ Крушевца 

О смештајним капацитетима сазнајемо из приказане табеле, где видимо да се 

поред градских туристичких капацитета истичу и они на Јастрепцу. Овде се пре свега 

мисли на виле фабричких постројења Жупе, Трајала, Мериме али и Планинарски дом. 

Из дате табеле видимо да са већим бројем смештајних капацитета располажу „Хотел 

Рубин“ са 211 кревета и „Хотел Голф“ са 90 кревета на подручју града, а у његовој 

утицајној сфери се истиче „Рибарска Бања“ са 510 кревета. 

 Град Крушевац не представља атрактиван локалитет за дуже задржавање 

туриста, међутим постоји више локалитета (традиција и културно-историјско наслеђе- 

цркве и манастири, планина Јастребац као најшумовитија и најводнија планина на 

Балкану са очуваном природом, Рибарска бања и језеро Ћелије- предео изузетних 

одлика) који би могли бити привлачни за туристе под условом да се простор око њих 

уреди. 
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Слика 5 . Изградња „Хотела Рубин“;Извор: Историјски архив у Крушевцу 

 

 

Слика 6. „Хотел Рубин“ данас 
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5.4. Саобраћајна инфраструктура 

 

Саобраћај представља интегрални део мреже насеља. Подручје Крушевца је 

покривено претежно копненим комуникацијама. Друмски саобраћај представља 

посебно значајан сустем, преко кога се подручје града повезује се осталим окружењем. 

Основу саобраћајне мреже на подручју Крушевца чине државни путеви првог и другог 

реда и општински путеви. 

5.4.1. Друмски саобраћај 

 

Од државних путева заступљени су следећи путни правци: 

- део државног пута првог реда бр. 5 Краљево - Крушевац- Појате (магистрални 

пут); 

- део државног пута другог реда бр. 102 Крагујевац - Крушевац - Разбојна; 

- део државног пута другог реда бр. 119 Крушевац - Александровац;  

- део државног пута другог реда бр. 217 Варварин - Јасика - Велика Дренова; 

- део државног пута другог реда бр. 221 Делиград - Каоник - Вукања; 

-  државни пут другог реда бр. 221 а Рибаре - Рибарска бања; 

-  државни пут другог реда бр. 221 б Каоник – Крушевац; 

део државног пута другог реда бр. 223 Крушевац - Јастребац.
31

 

 

 Сви наведени путеви имају укупну дужину на подручју општине од 13 078м и 

сви су са савременим коловозним застором.
32

 

Развијеност и квалитет путне мреже су битни фактори због сталне тенденције пораста 

друмског саобраћаја. Тако да је потребно модернизовати главне државне правце и 

обезбедити квалитет на путевима нижег ранга како би се обезбедила приступачност и 

мањим насељима. 

У наредној табели је приказана густина путне мреже. Из ње видимо да је 

густина путне мреже  на нивоу града Крушевца 0,533 и да је већа него густина на 

нивоу државе где износи 0,485. 
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 „ППГ Крушевца 2012.“; Завод за урбанизам и изградњу, Крушевац 
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дужина путне мреже 
(км) 

површина 
(км

2
) густина путне мреже (км/км

2
) 

густина путне мреже са 
савременим коловозним 

застором (км/км
2
) 

   1975 1985 2009 1975 1985 2009 

Крушевац 454,97 854 0.48 0.484 0.533 0.165 0.328 0.429 
Р .Србија 37573 77474 - - 0.485 - - 0.304 

Табела 15.Извор: Стање и развој локалних путева у Југославији, Зборник радова, Врњачка бања, 
1999. 

 

5.4.2. Железнички саобраћај 

Железничка станица Крушевац представља међустаницу на прузи Сталаћ - Краљево - 

Чачак - Пожега. На њој се обавља саобраћај путника и терета у међуградском и 

унутрашњем саобраћају. На станици Крушевац се врши укрштање, претицање и 

слеђење возова. Станица није домицилна за путничке гарнитуре, али у случају потребе 

маневарско особље и маневарска локомотива могу да обаве измену састава путничких 

гарнитура. Дужина пруге Крушевац - Сталаћ износи 14,6 км а удаљеност Крушевца од 

Краљева железницом износи 57,0 км. 

Железнички правци који пролазе преко територије Крушевца су: 

- пруга Сталаћ - Пожега; 

- пруга Сталаћ - Ниш. 

 

5.4.3. Ваздушни саобраћај 

За аеродром Росуље, постоји урбанистичка и пројектна документација за изградњу, 

међутим услед непостојања финансијских средстава још увек није почела 

реализација . 

Аеродром Росуље био би значајан и за потребе брзих интервенција за време 

елементарних непогода или епидемија. 

Такође, изградњом и радом овог аеродрома повећала би се запосленост као и 

ангажовање стручних кадрова из области туризма. 
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Карта 1. Приказ путева по значају на нивоу општине Крушевац;Извор:Завод за урбанизам и изградњу, Крушевац 

 

6. Карактеристике насеља 

 

6.1 Постанак града и имена 

 

Кнез Лазар је на платоу изнад реке Мораве саградио шестоугаоно утврђење- 

град Крушевац, и у њему је подигао дворове и цркву Лазарицу. Непознато је када се то 

тачно десило, али извесно је да се град помиње у повељи Кнеза Лазара о својој 

задужбини Раваници из 1381. године.
33

 

Крушевац је добио име по старословенском облику наше речи „круше“, што значи 

крушка, да би се касније наставак „ац“ накалемио на присвојни придев „крушев“, и 

тако постала нова именица „Крушевац“ као ознака за један град. 
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 Из дела Стојана Новаковића: „Законски споменици српских држава средњег века“, Београд,1912. 
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С обзиром да је град био озидан каменом различите боје, може се претпоставити да су 

Срби  само утврђење називали умиљатим именом „Шарени град“, јер су га и Турци 

после освајања назвали „ Алаџа Хисар“, што значи „Шарени град“ .
34

 

О изгледу града  као и пада под Турску власт, сазнајемо од Брокијера:“Поменута је 

варош једну миљу од реке Мораве, која долази из Босне и велика је река, којом се  

граничи Бугарска и Расија или Србија, што је једно исто. А њу је заузео Турчин пре 

шест година (1427.године). Она је мала и врло добро ограђена двоструким зидом, који 

је по врховима где су стрељачнице сада порушен.
35

 

Још о паду у Турске руке сазнајемо од Јозеф Хамера који каже у Општој 

енциклопедији : „Алаџа Хисар, седиште једног истоименог санџака у покрајини 

Румелији, на ушћу Мораве, главни град Србије. У време цара Мурата II ( у години 

хиџре 830,1462) освојио га је Синан паша беглербег Румелије. 

Постоје и две легенде о називу града. По једној, име је добио по бројним крушкама 

које су обилато рађале на овим просторима. По другој, по камену крушац, који је вађен 

из Мораве и коришћен за грађење средњевековног града.  

Такође у шаљивим причама за становнике крушевачког краја употребљава се често 

израз- Чарапани. Постоје две верзије како је настао овај назив. По једној, име је 

настало после борбе за ослобођење Крушевца у I српском устанку. Како би се 

неопажено приближили градским шанчевима устаници су изули своје опанке и пошли 

у напад само у чарапама. Тако су град ослободили “чарапани“. По другој, реч је о 

обичају мушкараца овог краја да носе дугачке везене чарапе. Дакле, у питању је чист 

фолклорни елеменат. 

6.2. Класификација насеља 

Типови насеља у различитим деловима света одражавају историјске, социјално-

економске, етно-културне и природне особености одговарајућих земаља и народа. 

Приликом одређивања типова насеља у пракси се користи низ метода. Најчешћи 

критеријуми који се користе су: административно одређивање, одређивање на основу 

величине насеља, на основу густине насељености, на основу централне функције, 

економске структуре итд. Сви побројани критеријуми су подложни променама у 

                                                             
34

 Др Бранко Перуничић: Крушевац у једном веку 1815-1915,;Историјски архив, Крушевац,1971. 
35

 Бертрандон де ла Брокијер:Путовање преко мора,1432.године, Београд ,1959. 
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зависности од простора који се проучава. Комбиновани критеријуми дају боље 

резултате. Најопштија подела је на сеоска и градска насеља. 

         На основу учешћа активног пољопривредног становништва у укупном активном 

становништву сва насеља су разврстана на неаграрна, мешовита  и аграрна насеља. 

 

6.3. Морфолошке особености и утицај на типологију насеља 

 

          Град Крушевац се налази на простору који је одувек био атрактиван за стални 

боравак становништва, што се огледа у постојању потребних природних услова и 

потенцијала за настањивање и пољопривредну производњу. Такође је одувек био 

атрактиван и за транзитно кретање становништва, јер то је простор где се укрштају 

важнији саобраћајни коридори регионалног и ширег значаја.  

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

града Крушевца припадају првом типу. При избору места за настањивање у већиних 

ових насеља преовладава индивидуални интерес. На вишим теренима сеоске куће су 

дисперзно расуте, према томе, то су села разбијеног типа који је заступљен у селима 

подгорине Гледићких планина, подгорини Јастрепца, Жупе и у долини реке Расине. 

Збијени тип села се налази широм нижих и равнијих делова котлине.  

          Кућа је моравска, али се све више губи и уступа место новој модерној градској 

кући. 

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

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

равни, или на моравским терасама. Ту су највећа села, саобраћајно најбоље повезана, а 

и привредно најразвијенија. Села у долинама потока који притичу Западној Морави, 

као и села на заравни  заостају за селима у долини Западне Мораве, како по броју 

становника, тако и по  привредној развијености. 

 На даљи развој насеља и на промену њихових функција утицао је саобраћајни 

положај, јер су сва сеоска насеља која се налазе на некој од важнијих саобраћајница, 

била изложена промени, имајући могућност за стицање нових функција. Насеља изван 

саобраћајница су се спорије мењала, задржавајући своју првобитну функцију - 

пољопривреду. 
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Карта 1. Морфолошка типологија насеља општине Крушевац;Извор:Завод за урбанизам и 

изградњу Крушевца 

 

 
 

6.4. Особености постојеће мреже насеља и градске зоне 

 

 

Континуиран и брз функционални развој допринео је да Крушевац 

мултипликује своје централне функције. У структури делатности поред секундарних 

развија се и терцијарни сектор, односно Крушевац од претежно радног центра постаје 

значајан услужни центар. Повећање атрактивности, као и јачање централитета 

Крушевца има за последицу појаву бројних миграторних кретања становништва, што 

изазива бројне социо-економске, функционалне и физиономске промене у околини 

Крушевца. 

Под утицајем централних функција града Крушевца једанаест околних насеља изменом 

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

Лазарица, Мало Головоде и Бивоље, која се налазе непосредно поред града толико су 
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изменила своју физиономију да практично представљају део градске целине. 

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

Мудраковац, Пакашница, Паруновац и Читлук. Ова приградска насеља у 

протеклом периоду имала су и имају улогу смањивања механичког прилива 

становништва у град, али с обзиром да је њихова опремљеност функционалним 

садржајима мала, она не утичу значајније на смањење прилива становништва у град. 

Постојећа организациона структура града заснована је на главном градском центру и 

његовим подцентрима, који су се развијали захваљујући тенденцији транслаторног 

ширења зоне центра дуж главне градске саобраћајнице (Трг Победе, улица Пана 

Ђукића, Трг Косовских јнака, Улица Мирка Томића, Трг Октобарске револуције, 

Улица Доситејева и Трг Расинских партизана). 

 

6.4.1. Градске зоне 

 

Обзиром на извесне концентрације функција у оквиру центра града разликујемо 

следеће зоне: 

- Зону главног градског центра са концентрисаним службама управе, судства, 

друштвених организација, извесног броја културних институција, као и већим 

бројем трговинских и угоститељских објеката. У овој зони су смештена сва већа 

трговинска и пословна представништва као и удружења (трг Косовских јунака). 

- Зона око Трга Октобарске револуције и Трга Младих која се од предходне зоне 

издваја концентрацијом установа од регионалног карактера: банке, 

осигуравајући завод, известан број средњих и виших школа, као и већи број 

објеката културе. Уједно у овој зони је највећа концентрација објеката 

трговине, угоститељства и мањег броја објеката услужног занатства. 

У оквиру ових зона становање је заступљено у великој мери са великом 

густином, а изван зоне главног градског центра развили су се извесни специјализовани 

центри са мање или више присутном функцијом становања, односно радном 

концентрацијом становништва: 

- Зона медицинског центра, са осмогодишњом школом и археолошким 

парком у суседству; 

- Зона школског центра, са концентрацијом објеката средњих и вишух 

школа и објектом дома здравља; 

-  Зона војног школског центра; 
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- Зона васпитно поправног дома са објектом Слободишта и 

- Северна индустријска зона са зоном мале привреде - зона рада 

Код свих наведених зона, осим северне индустријске зоне, потрбно је 

проширивање капацитета на постојећим локацијама. 

 

6.5. Проблеми у мрежи насеља града Крушевца 
 

 

Проблеми у мрежи насеља су везани за становништво, за привреду, за 

опремљеност насеља, за мрежу центара и њихову функционалну повезаност. 

Пораст броја становника је најизраженији у градском центру и приградским насељима, 

док у осталим насељима то није случај. Зато се јављају велике разлике између града и 

приградских насеља и сеоских насеља. На веома неповољну демографску слику овог 

подручја утичу низак природни прираштај, старење сеоских насеља и велике миграције 

у оквиру градске границе. У постојећој мрежи насеља већ постоје одређене разлике. Са 

једне стране је брз економски и популациони развој града Крушевца, а са друге остали 

делови града који углавном стагнирају, што за последицу имају преовладавање старог 

становништва, смањење пољопривредног становништва, неправилно распрострањење 

становништва по степену стручности и квалификацији итд, што директно, или 

индиректно утиче на развој града у целини. 
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Карта 2 . Постојећа мрежа насеља општине Крушевац;Извор:Завод за урбанизам и изградњу 

Крушевца 

 

 

7. Урбано подручје 

 

7.1. Јавне службе 

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други 

облици организовања утврђени законом, који обављају делатности односно послове 

којима се обезбеђује остваривање права грађана односно задовољавање потреба 

грађана и организација, као и остваривање другог закона утврђеног интереса у 
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одређеним областима.
36

 

У оквиру града Крушевца функционишу следеће јавне службе, одосно јавне услуге:  

⋅ образовање, 

⋅ дистрибуција електричне енергије и гаса, 

⋅ заштита од пожара, 

⋅ здравство, 

⋅ полиција, 

⋅ градска чистоћа 

⋅ производња и дистрибуција воде. 

 

7.1.1. Здравство 

 

Најпре ћемо поменути једну од есенцијалних јавних служби која се бави здравстеном и 

социјалном заштитом становништва. Овакав вид заштите одвија се кроз установу 

Здравствени центар Крушевац.  

 

Под окриљем Здравственог центра Крушевац налазе се следеће организационе 

јединице: 

⋅ Општа болница,  

⋅ Дом здравља Крушевац,  

⋅ Дом здравља Александровац,  

⋅ Дом здравља Варварин,  

⋅ Дом здравља Ћићевац,  

⋅ медицина рада и  

⋅ заједничке службе. 

 

На подручју града се налази већи број апотека које припадају Апотекарској установи 

Крушевац. Апотеке у Крушевцу су Биљана, Кедровић, Здравље, Атанацковић, Маја, 

Галенска лабораторија, 14. Октобар  као и већи број приватних апотека на овом 

простору. 

 

Поред претходно наведених установа здравствене заштите у оквиру Здравственог 
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центра Крушевац ради и Специјална болница за рехабилитацију Рибарска бања. 

Рибарска бања је лечилиште познато још из средњег века, ради као специјализована 

болница за ортопедска, коштано зглобна и дегенеративна обољења. 

 

О нези најстаријих суграђана брине установа Геронтолошки центар Крушевац, основана 

1987. као Дом за пензионере и стара лица капацитета 226 корисника. 

 

Дом за децу без родитељског старања Јефимија у коме је смештено 66 деце узраста од 4 

до 24 године, налази се у најужем центру града, формиран још 1953 .год. за потребе 

подручја више округа. 

 

7.1.2. Образовање и дечија заштита 

 

Образовање и дечија заштита становништва у Крушевцу одвија се преко следећих 

институција: 

⋅ установа за предошколско васпитање, образовање и исхрану деце, 

⋅ основних школа, 

⋅ специјлног основног и средњег образовања, 

⋅ средњег образовања и 

⋅ високих школа-факултета. 

 

Ната Вељковић, установа за васпитање, образовање и исхрану деце, основана је 1979. 

године. На територији Крушевца постоји десет вртића, и сходно потребама постоје 

полудневни или дневни боравци деце. 

 

Када говоримо о основном образовању, на територији града Крушевца постоји 17 

основних школа, затим школа за основно образовање ученика ометених у развоју 

Веселин Николић, школа за основно музичко образовање Стеван Христић и школа за 

основно образовање одраслих Народни универзитет. Основне школе могу бити 

четвороразредне или осморазредне у зависности од потреба насеља на којем се школа 

налази, односно броја деце. 

 

Средње школе у Крушевцу су: Гимназија, Медицинска школа, Економска школа, 
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Грађевинска школа, Електро-машинска и Хемијско-техничка школа.  

 

Као значајан сегмент развоја и напретка једног града, Крушевац се може 

похвалити и вишим школама и факултетима: Виша школа за васпитаче, Виша школа за 

индустријскименаџмент, Виша хемијско-технолошка школа, затимФакултет за 

индустријски менаџмент, истурена одељења Универзитета у Нишу, Лепосавићу, 

Врању. 

 

7.1.3. Култура 

 

На подручју града Крушевца постоје специјализоване установе које се баве различитим 

културним активностима: 

 

⋅ Културни центар Крушевац (организује већи број културних 

манифестација за омладину и одрасле у својим просторијама),  

⋅ Крушевачко професионално пзориште (обавља делатност у сопственим 

просторијама) 

⋅ Народни музеј,  

⋅ Народна библиотека,  

⋅ Уметничка галеријаи  

⋅ Историјски архив. 

 

Поред установа из области културе, месне заједнице имају своја културно уметничка 

друштва међу њима: Јасика, Дворане, Падеж, Рибаре, Пепељевац, Велики Купци, 

Велики Шиљеговац, Коњух, Жабаре, Здравиње, Бела Вода, Кукљин, Каоник. 

 

 

Културно-историјски комплекс Слободиште има у свом саставу дом Слободиште и 

позорницу. 

 

Међу културно уметничким манифестацијама које се одржавају у Крушевцу су: 

Видовданске свечаности слободе, Међународни фестивал хумора и сатире Златна 

кацига, Беловодска розета,Филозофско-књижевна школа, Међународна дечија ликовна 
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колонија Биберче и бројне друге. 

 

 

 

7.1.4. Спорт и физичка култура 

 

Када говоримо о физичкој култури подразумевамо стварање услова да 

становништво може непосредно да задовољава своје потребе за активним и 

рекреативним бављењем спортом. У Крушевцу тренутно постоји велики број 

репрезентативних спортских објеката, који у великој мери задовољавају високе 

стандарде за организацију различитих спортских такмичења. 

 

Комплекс Спортски центар Крушевац ,у свом саставу има: отворени и затворени 

олимпијски базен, Халу спортова са око 2380 места, салу Соко више наменска сала, 

тениске терене (6 осветљених терена од шљаке), отворене терене за одбијку, кошарку, 

трим стазу и сл. 

Градски фудбалски стадион ФК Напредак има 10 660 места и изграђене пратеће објекте. 

На подручју Града Крушевца постоје и бројни спортски клубови, у око 40 спортских 

клубова заступљени су готово сви спортови. 

 

7.2. Културно-историјско наслеђе 

 

Градитељско наслеђе су ствари и творевине духовне и материјалне културе од 

општег интереса која уживају посебну заштиту утврђену Законом. Оно има посебан 

значај за друштвени, историјски и културни развој народа, па самим тим налаже се 

обавеза разраде посебних кретеријума и смерница за њихову заштиту и очување. 

Студија заштите, тј. План заштите и ревитализације културног наслеђа на територији 

Просторног плана, урађена је од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево 

и садржи преглед непокретних културних добара, као и потребне смернице за 

спровођење које су уграћене у овај План. 
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Географске и геолошке одлике биле су један од најзначајнијих елемената и услова у 

избору локација за подизање насеља. Како су услови били повољни, то је и 

континуитет живљења на овим просторима егзистирао кроз време, почевши од 

праисторије па до данас. 

Објекти градитељског наслеђа 

Подручје града Крушевац карактерише разнородно културно-историјско наслеђе. Дуго 

времена делатност заштите била је знатно запостављена и углавном сведена на 

конзервацију и заштиту мањег броја, раније познатих културно-историјских објеката и 

целина. Захваљујући пре свега еволуцији схватања да су културна добра једна од 

основних елемената цивилизације и културе народа, као и самог значења заштите 

културног наслеђа дошло се до успостављања законских регулатива са циљем да се 

многа преостала вредна добра, објекти и амбијенти не само заштите, већ и применом 

одговарајућих мера унапреде. 

У непокретна културна добра спадају : споменици културе, просторне културно 

историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места. 

 

Културна добра од изузетног значаја: 

 

1. Црква Светог Стефана- Лазарица са Лазаревим градом (Сл. гласник СР 

Србије бр.14/79) 

2. Грчки шор са Беговом кућом (Сл. гласник СР Србије бр.14/79) 

 

3. Симића кућа у Ул.Мајке Југовића (Милоја Закића) бр.4; споменик културе од 

великог значаја. Објекат је проглашен Решењем бр.45/76 (Сл. гласник СР Србије 

бр.14/79). 

4. Зграда Окружног начелстава; споменик културе од великог значаја, Ул. 

Газиместанска бр. 1. 

5.  Меморијални комплекс ”Слободиште” (Сл. гласник СР Србије бр.28/83). 
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Слика 7. Црква Светог Стефана-Лазарица у Крушевцу 
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Слика 8. Остаци средњевековног

 

 

Значајна културна добра: 

 

1. Зграда уметничке галерије

добром од значаја, Решењем бр

2. Споменик Косовским јунацима

 

 

                                                             
37

  ППГ Крушевца 2012. 

бани развој и просторни план Крушевца 

средњевековног Крушевца, Донжон кула у Лазаревом граду

галерије у Ул. Мајке Југовића бр.12, проглашена

Решењем бр.633 -41/82 

Косовским јунацима, на Тргу Косовских јунака.
37
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Лазаревом граду 

проглашена културним 
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Слика 9. Споменик Косовским јунацима у центру Крушевца 
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8. Просторни развој и циљеви развоја Крушевца 

 

8.1. Плански период развоја и изградње Крушевца 

 

Читав 19. век представља за Србију веома значајан период, у коме су култура и 

уметност стасавали упоредо са изградњом националног, државног и политичког 

идетитета Србије тог времена. То је уједно и период стварања урбанистичке делатности 

у Србији на основама европског урбанизма. 

После национално ослободилачких устанака против Турака, који се повољно 

завршавају по Србију, долази до убрзане промене наслеђеног двојног система насеља 

по коме је у варошима и утврђеним градовима живело турско становништво, док је у 

неуређеним селима битисало угњетено српско становништво. То стање се превазилази 

1815 године, када се са постепеним освајањем власти и организовањем управе у 

признатим границама Кнежевине Србије спроводи и договорено исељавање турског 

становништва из вароши Србије, које почињу да се се преуређују и “регулишу на 

основама ортогоналног система планирања уређивања развоја насеља, који је у Европи 

владао већ преко 200 година. Овај систем није у пракси лако прихватан од народа, али 

је уз велико залагање власти испред које је стајао неприкосновен ауторитет Кнеза 

Милоша, постепено спровођено уређивање вароши, села, улица и путева у Србији. 

Међутим, у току 1839. год. долази до промене Устава којима се штите грађанска права, 

повећавају се права располагања личном имовином и ограничавају бројна овлашћења 

на основу којих је Кнез Милош владао Србијом. 

Доношењем Устава из 1839. год., односи у области планирања и изградње вароши и 

осталих насеља се из основа мењају. Започето је пресељавање старе чаршије и 

формирање новог дела Крушевца. 

На морфолошки развој вароши имала је утицај и власничка расподела земљишта, 

настала после одласка Турака. Власти су у појединим случајевима интервенисале, како 

власништво над варошким земљиштем не би имале неповољан утицај на будтићи њен 

развој. У прво време деловало се откупом, касније експропријацијом уз откуп, а било је 

и другачијих случајева.
38

 

                                                             
38

 Жикић С. „Плански развој Крушевца у другој половини 19.века (1840-1900 год.), Расински анали 

9/2011, Крушевац 
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Из пописа вакупских земаља у Округу крушевачком од 8.5.1863. год. види се да је 

црква Лазарица имала у старој чаршији
39

 у власништву 63 парцеле, од којих је 54 било 

од цркве намењено за изградњу. 

Једна од првих зграда са средњеевропским архитектонским стилом је хотел 

„Париз“, изграђен 1867.године. 

Споменик косовским јунацима је почео да се гради 1889.године, под руководсвом 

Ђорђа Јовановића,а свечано га је открио 28.јуна 1904.године краљ Петар I 

Карађорђевић. 

Зграда Окружног начелства (данас Општина Крушевац), је грађена у периоду 

1898-1904.године, и направљена је у стилу неоренесансе по нацрту архитекте Николе 

Несторовића.
40

  

После Првог светског рата, тачније 1922.године је спроведена електрификација 

центра, а постављање бандера у главнј улици као и камене коцке је извршено 

1929.године. 

                                                                                                                                                                                              

 
39

 Списак вакупских земаља у Округу крушевачком сачињен 8. маја 1863. год. Б. ПЕРУНИЧИЋ,-ц.д.-стр. 

668-679 
40

 Васић.П, „Уметничка топографија Крушевца,Нови Сад-Крушевац 1990. 
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Слика 10 . Генерални план града Крушевца из 1899.године;Извор:Историјски архив Крушевца 

 

Крушевац 1899.године добија „Генерални нивелациони и регулациони план“ 

инжењера М .Андоновића.
41

 

 

                                                             
41

 Лазаревић. В, „Историјски преглед урбанистичког развоја центра Крушевца(1833-2006);Историјски 

архив, Крушевац 
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Слика 11. Некадашњи изглед Општине Крушевац;Извор:Историјски архив, Крушевац 

 

8.2. Циљеви развоја града 

Просторни развој града Крушевца углавном је везан за решавање проблема 

недовољне или неусклађене опремљености насеља, нефункционалности мреже насеља 

и центара и њиховој повезаности.  

 

8.2.1. Циљеви организације простора 

 

Принципи организације простора су: 

1. Простор као ресурс 

 Овим планом простор се одређује као највреднији ресурс, односно 

необновљива категорија. Простор града карактерише велика разноврсност, очуване 

природне вредности, хетерогена намена и повољан саобраћајни положај. 

2. Одрживи развој 

 Одрживи развој, означава развој при ком су распон и динамика човекових 

производних и потрошних активности дугорочно усклађени са процесима који се 

одвијају у природи.  

3. Полицентричност развоја 

 Полицентричност развоја се односи на визију која се огледа кроз јаку 
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иницијативу појединих насељских центара, већи динамизам и привлачење квалитетне 

економске и услужне структуре. 

4. Отвореност и интеграција простора:  

 Отвореност је у функцији развоја и организације простора на основу 

принципа отворености и огледа се у свим елементима организације: економским, 

услужним, интелектуалним, саобраћајним и другим функцијама. Повезивање Града са 

граничним просторима је потреба и нужност коју намеће економска оријентација 

(саобраћај, трговина, образовање, туризам), а заснована је на природним и створеним 

карактеристиркама простора. 

 

Општи циљеви развоја у простору Града Крушевца су: 

 

1. организација, уређење и заштита простора на начелима одрживог развоја, 

2. подстицати прогресивни демографски развој, 

3. подстицати изградњу насеља, 

4. спроводити сталну активну заштиту околине као и спречавати загађења 

околине, 

5. повећавати производне капацитете, телекомуникацијске, енергетске и 

комуналне инфраструктурне системе,  

6. интегрисати економске, културне, природне и демографске ресурсе руралних 

подручја Града у финансијски стабилне системе 

 

Просторни развој Републике Србије од 2010. до 2020. год. са стратешким 

приоритетима у 2014. години, дефинисан је развојем и заштитом: 

1. природних ресурса, 

2. становништва и насеља и 

3. економије и инфраструктуре. 

8.2.2. Циљеви развоја природних ресурса 

У погледу природних ресурса, основни циљ је заштита важнијих функција 

пољопривредног земљишта и унапређење услова за производњу квалитетних 

пољопривредних производа. Основне смернице, односно планска решења која се 

односе на територију Крушевца, су следећа: 
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⋅ на брдовитим теренима са традицијом у воћарској производњи подржавати 

искоришћавање погодности за развој органске производње, 

⋅ традиционални воноградарски рејони треба да имају подршку у сваком погледу 

ради очувања предоних, туристичких и економских вредности у складу са стандардима 

ЕУ, 

⋅ заштита и одрживо коришћење планинских подручја развојем туризма, 

промовисањем агрошумарства и њиховом демографском обновом, 

⋅ прецизирање посебних режима коришћења пољопривредног земљишта на 

будућим заштићеним подручјима (Јастребац и Мојсињске планине) укључујући и 

сливно подручје хидроакумулације Ћелије.  

⋅  

⋅ 8.2.3. Циљеви развоја становништва, насеља и социјлни развој 

  

 Када је реч о становништву. насељима и социјалном развоју основни циљ је 

равномернији територијални размештај становништва и усклађенији демографски 

односи, уз подршку развоју депопулацијских подручја у унапређење односа између 

града и села. 

У том смислу, ради обезбеђења одрживог и просторно уравнотеженог 

регионалног развоја успостављена је мрежа урбаних центара и њихових 

функционалних подручја различитог функционално-хијерархијског ранга. Крушевац је 

урбани центар I ранга град Крушевац и Расинска област припада средишњем руралном 

подрчју  који обухватају околину урбаних центара који су традиционално зависни од 

пољопривреде, али је присутно и учешће других активности, као индустрија и услужне 

делатности. У том смислу примениће се: диверзификација руралне економије, подршка 

улагањима у повећање конкурентности, развој додатних активности на газдинству, 

програми заштите географског порекла производа, одрживо коришћење природних 

ресурса. 

Приоритетни стратешки пројекти су: децентрализација и увођење регионалног 

нивоа управе, спровођење стратегије обнове села и градова, доношењем адекватних 

планских докумената. 

За одрживи урбани развој од значаја је оцена да је мрежа насеља релативно 

повољна што је добар основ за даље планирање просторног развоја. Сви градови 

морају радити на подизању своје конкурентности и атрактивности, где је посебно 
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важно препознавање и изградња идентитета насеља, реиндустријализација градова, 

третман природног и културног наслеђа као развојног ресурса и интеграција питања 

заштите и смањења притисака на животну средину у просторном развоју, учествовање 

у регионалним пројектима, размени искустава и креирању партнерстава и строго 

контолисана изградња на пољопривредном земљишту. Крушевац као градско насеље, 

због своје специфичне локације у односу на путне коридоре, добија на значају у 

формирању кластера и мреже урбаних насеља. Оцена потенцијала за урбану обнову: 

Крушевац има културно наслеђе у оквиру кластера, близина коридора X као 

потенцијал за урбану обнову амбијенталних целина и сингуларне локације. Стратешки 

приоритети су: регистровање градова-локација за урбану обнову уз увођење 

најсавремених технолошких достигнућа, формирање браунфилд катастра са 

валоризацијом, ефикаснија заштита животне средине и увођење енергетске 

ефикасности. Комунална опремљеност градских насеља је саставни део изграђеног 

грађевинског фонда и један од показатеља стандарда. 

 

8.2.4. Циљеви развоја туризма 

 

Ови циљеви се заснивају на: 

1. Усклађености са очувањем животне средине 

2. Заштити природних вредности 

Развој туристичког потенцијала, интензивнији развој туризма и рекреације на свим 

перспективним локацијама су битни зато што долази до формирања различитих видова 

туризма( етно-туризма, ловног, спортско-рекреативног). 

Такође, туризам може бити оријентисан на сеоски, вински, верски и здравствени с 

циљем да град искористи своје потенцијале, културно и историјско наслеђе и обичаје. 

 

8.2.5. Циљеви развоја и организације јавних служби 

 

Развој и организација јавних служби у директној вези је са испољеним процесима у 

демографској структури становништва. Услед депопулације, деаграризације и 

неповољне старосне структуре, долази до проблема са аспекта развоја мреже насеља, 

опремања и развоја сеоских подручја и квалитета живљења у селима.  

Основни циљеви развоја јавних функција: 
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• стварање јединственог информационог система у области јавних функција и 

доступност података свим заинтересованим 

• организација јавних служби локалног, регионалног и ширег значаја у складу 

са мрежом насеља, демографским кретањима и установљеним рангом у регионалној 

организацији 

• побољшање квалитета услуга и уједначена опремљеност и доступност јавних 

служби прилагођених специфичним потребама локалне заједнице.
42

 

 

8.2.6. Циљеви економског развоја 

У складу са утврђеним потенцијалима и ограничењима економског развоја и 

развојним концепцијама у просторно-планским документима вишег реда, циљ 

просторне организације привредних активности је стварање просторних услова за 

развој савремене привредне структуре, са повољним условима за нове инвестиције и 

јачање конкурентности. 

Основни циљеви привредног развоја су: 

• Рационално коришћење и активирање просторних могућности постојећих 

индустријских комплекса и радних зона. 

• Подстицај развоју индустријских зона, технолошких паркова, бизнис инкубатора, 

комерцијалних и услужних активнисти у планираним привредно-радним зонама. 

• Инфраструктурно опремање и развој предузетничких зона и појединачних локација у 

руралном подручју, у насељима са испољеним локационо- развојним потенцијалом 

Посеби циљеви привредног развоја су: 

• активирање постојећих индустријских комплекса до постизања оптималног степена 

искоришћености простора, 

• диверзификација активности кроз развој малих и средњих предузећа, 

• предност дати еколошки прихватљивим технологијама, а у циљу заштите животне 

средине у складу са прописима и нормативима за поједине области и делатности, 

поштујући заштитне коридоре дуж саобраћајница различитог ранга и других 

инфраструктурних коридора.
 43
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8.2.7. Циљеви заштите животне средине 

 

Географски положај, природне карактеристике, изграђена насеља, развијена 

привредна делатност, односно атропогени утицаји на овом простору, условили су 

различите утицаје на квалитет основних елемената животне средине - вода, земљиште, 

ваздух. Са једне стране, изражен је антропогени утицај на природну средину, а са друге 

стране је дејство природних процеса на стање средине (изражено деловање процеса 

ерозије). Такође, квалитет животне средине у јужном, подјастребачком подручју је у 

великој мери очуван, па се с тим у вези дефинише концепт заштите животне средине и 

њених појединих елемената: 

• заустављање негативних утицаја на животну средину, 

• заштита животне средине на бази рационалног коришћења природних ресурса - 

земљишта, ваздуха, вода, шума, биљних и животињских врста, 

•  унапређење квалитета животне и радне средине у насељима - уређењем, 

оплемењивањем и обликовањем простора, 

• праћење квалитета животне средине - успостављање мониторинга и формирање 

базе података, 

• гасификација насеља и производних зона, 

•  повећање зелених површина и подизање заштитних шумских површина, уз 

водотокове, пошумљавање голети, смиривање бујичних и ерозионих процеса, 

заштита пољопривредног земљишта до 3 . бонитетне класе, у алувионима на мањим 

нагибима до 20°, од непотребног изузимања из пољопривреде за грађевинске сврхе, 

као и дговарајући третман отпадака из насеља.
 44

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                             
44

 Исто 



Урбани развој и просторни план Крушевца 

 

74 

 

Закључак 

 

На основу извршених констатација о просторним могућностима, као и о стању 

земљишта, извршен је битан утицај у формирању Регионалног просторног плана града 

и општине Крушевца. 

Посебни утицаји се односе на стање постојећих објеката као и планираних 

имплементација у области пољопривредног земљишта, унапређења квалитета живота 

на селу изградњом комуналне инфраструктуре. 

Планом су предвиђене и мере везане за активирање постојећих и изградње нових 

радних зона, како би се смаљила незапосленост. 

Крушевац свој развој остварује и формирањем разних организација које се баве 

промовисањем културних вредности града, јачању свести о обичајима и традицији. 

Такође, битан елемент је и просторни развој који је у складу са законом о заштити 

животне средине. 

Тренутни приоритети на нивоу града су привредни развој, смањење незапослености, 

као и ревитализација депопулацијских села. 

Крушевац је град дугог постојања и традиције, био је познати индустријски гигант са 

огромним перспективама развоја. Нажалост, општа економска ситуација у земљи , као 

и лоше изведене приватизације значајних предузећа, довеле су Крушевац до 

стагнације. У зависности од будућег стања економске политике и остварених 

инвестивија на нивоу локалне средине, зависиће и укупан раст и равој самог града. 
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