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Биографија 

 

Марија Савић је рођена 09.03.1990. године у Параћину где је завршила основну школу 
„Ђура Јакшић“, као и средњу Економско-трговинску школу, смер туристички техничар. 
Основне академске студије на Природно-математичком факултету у Нишу уписује 2009. 
године и завршава их у редовном року 2012. када уписује мастер на истом факултету на 
одсеку за туризам. Последњи испит на мастер студијама полаже 14.10.2014. Од тада се 
прикључује различитим студентским организацијама које се баве питањем туризма и 
добија лиценцу за туристичког пратиоца. 
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1. Увод 
У наредним поглављима обрађиваће се питање развоја туризма на селу Поморавског  

округа, а као главни фактор развоја користиће се становништво, тачније следеће 
карактеристике становништва: 

-број становника (1961-2011) 

-старосна структура (1961-2011) на нивоу насеља 

-полна структура (1961-2011) на нивоу насеља 

-образовна структура (1961-2011) на нивоу насеља 

На основу статистичких података разматраће се могућности развоја туризма на селу 
(сеоског, агротуризма, екотуризма, руралног туризама), садашње стање развоја као и 
перспективе развоја. 

Са аспекта степена урбанизованости и насељености неки простор може бити урбан 
(градска насеља), рурбан (обично периферије већих градова или мањи градови – вароши) 
и руралан (сеоски). Сеоски или рурални туризам се везује за рурална подручја која 
представљају основне рецептивне просторе сеоског туризма, док су главна емитивна 
подручја сеоског туризма управо велике градске агломерације и високоурбанизоване 
средине. Туризам претпоставља привремену промену места боравка, која обично 
подразумева боравак у неком квалитативно и пејзажно потпуно другачијем простору, а 
села и њихово природно окружење то свакако јесу за велике градске центре. 

Сеоски туризам обично представља други или трећи одмор у току године (након 
летовања и зимовања). Главне сезоне су пролеће и јесен, док се значајан промет оствари и 
у летњим месецима. Примарни мотиви због којих туристи долазе на село су природа и 
културно наслеђе, као и гастрономија, активности, специјални интереси (брање лековитог 
биља, хикинг, треккинг, винске туре, едукација,…). 

За сеоски туризам се често везују термини агротуризам и екотуризам. Агротуризам 
подразумева боравак на селу уз активно учешће у свим пољопривредним радовима или 
ради едукације (нпр. узгој винове лозе, припремање зимнице…). Екотуризам представља 
боравак у ненарушеној и очуваној природи. Екотуристи су еколошки освешћени путници 
који за свој боравак бирају искључиво просторе изузетне природне лепоте, који не бораве 
у великим отменим и скупим хотелима, већ управо у малим сеоским туристичким 
домаћинствима која својим пословањем и постојањем не нарушавају природно окружење 
у којем се налазе. 

Рурални туризам се не одликује масовношћу, тј. не постоје сеоске дестинације које 
привлаче више стотина хиљада људи. То се може десити само у ретким случајевима када 
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се у селу одржава нека манифестација, али тада је основни мотив туриста управо то 
дешавање, а не сеоска средина. 

Поморавски округ има изванредне услове за развој сеоског туризма, који привлачи људе 
жељне мира и одмора у природи, далеко од градске буке и уз традиционални начин 
живота. 

 Ту се пре свега мисли на традиционално организовану производњу, срдачност, 
љубазност, гостољубивост наших домаћина, здраву и разноврсну храну традиционалне 
друштвене вредности које више не постоје у урбаним срединама, атрактивност подручја, 
могућност дружења и комуницирања са домаћинима, релативно добру очуваност 
екосистема, могућност да се туристи активно укључе у производњу на газдинству 
сакупљање шумских плодова, лековитог биља, обичаје локалног становништва, дијалекте, 
локалне фестивале, прославе. 

 

2. Географски положај Поморавског округа 
Поморавски округ се налази у Централној Србији и својим већим делом се пружа 

источно од Велике Мораве. Простире се од 43о43` до 44о20` северне географске ширине и 
од 20о54` до 21о49` источне географске дужине. Велика Морава претставља главну 
артерију овог округа јер њеном долином пролазе важније саобраћајнице. Сва већа насеља 
Поморавског округа су смештена у близини Велике Мораве, а нека од њих и на њеној 
обали, док су остала мања сеоска насеља расута по оближњим брежуљцима и падинама 
околних планина, Бељанице и Кучајских планина, на истоку и Јухора и Гледићких 
планина западу. Ове планине припадају групи ниских и средњих планина од којих је 
највиша Бељаница  са својим кречњачким гребеном висине 1339m. 

Туристичко-географски положај овог управног округа се може окарактерисати као 
изузетно повољан обзиром на то да се налази на самом раскршћу путева из свих делова 
Србије чему у прилог говори и близина свих емитивно значајних центара. Удаљеност од 
Београда је 100km, од Ниша 86km, од Крагујевца 26km, од Крушевца 30km. Аутопут Е75 
који припада коридору 10 даје посебну важност туристичко-географском положају и 
значајно утиче на развој транзитног туризма . 

 

 

 

 

 



Становнитво као фактор развоја туризма на селу Поморавског округа 

5 
 

3. Административна подела Поморавског     
округа 

 

                     

Поморавски управни округ се налази у централном делу Републике Србије, има 214516 
становника и обухвата град и општине: 

1. Град Јагодина градско насеље Јагодина, 
2. Општина Ћуприја градско насеље Ћуприја, 
3. Општина Параћин градско насеље Параћин, 
4. Општина Свилајнац градско насеље Свилајнац, 
5. Општина Деспотовац градско насеље Деспотовац и 
6. Општина Рековац градско насеље Рековац. 

 

  

Слика 1. Поморавски управни округ,                                                   
Извор: www.pomoravskiokrug.com 
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4. Саобраћајна повезаност 
Кроз Поморавски округ пролази коридор 10, односно аутопут Е75 (Београд-Ниш). 

Коридор 10 повезује осам држава (Аустрију, Словенију, Хрватску, Мађарску, Србију, 
Бугарску, Македонију и Грчку) а кроз Србију пролази дужином од око 800km. Од Е-
праваца значајан је још и Е- 761 (Вишеград-Ужице-Чачак-Краљево-Крушевац-Појате-
Параћин-Зајечар-Бугарска) који се поклапа са магистралним путем М5, што указује на 
доступност овог округа посетиоцима из источне и западне Србије и шире, односно 
источно и западно од граница наше земље. Магистрални пут који улази у Поморавски 
округ, али само до Свилајнца од Лознице преко Ваљева, Лазаревца, Аранђеловца и Тополе 
је М4. 

4.1. Регионални путеви     

Од регионалних путева најзначајнији је R103 (Костолац-Ћуприја) зато што пролазећи 
кроз Свилајнац, Деспотовац, Ресавицу, Сењски рудник, Сење, води до најпопуларнијих 
атракција овога краја, односно до: Манасије, Ресавске пећине, Винтоваче (R103а), Музеја 
угљарства,  манастира Раваница, Сисевац-Грза (R103б). 

Остали регионални путеви су: 

 R216- Ћуприја-Деспотовац и даље до Крепољина; 
 R108- Ћуприја-Свилајнац и даље преко Петровца на Млави до 

Голубца и Великог Градишта. Овај пут се укршта са магистралним путевима 
М24(Келебија-Мокран) и М25.1 (Пожаревац-Кладово) који води дуж Дунава; 

 R110- Горња Сабанта-Медвеђа преко Јагодине; 
 R102- од Крагујевца преко Рековца, Крушевца, Блаца да би се нешто 

јужније сусрео са европским коридором Е-80 (Хрватска-Бугарска, преко Приштине 
и Ниша); 

 R217- Ћуприја-Варварин и далје дуж Западне Мораве до Краљева; 
 R220- који води до манастира Каленић; 
 R214- стари аутопут који у потпуности прати линију коридора  Е75 

Остали путеви су локалног карактера али не мање важни, нарочито када је туризам у 
питању, мада иако разграната, путна мрежа како Поморавског окрга, тако и Србије у 
целини је лошијег квалитета и захтева ревитализацију. 

4.2.  Железница 

Кроз Поморавски округ пролази пруга Београд-Ниш од које се одваја пруга преко 
Свилајнца до Деспотовца. Унутрашњост округа нема развијен железнички саобраћај. 
Пруга која је повезивала Ћуприју и Ресавицу уклоњена је 60-тих година због своје 
нерентабилности. На месту ове пруге сада се налази траса регионланог пута R103.  
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Железничку станицу имају сви општински центри осим Рековца, чак и нека села кроз 
која пролази пруга. Железничка инфраструктура је веома застарела и неопходна је 
ревитализација. 

4.3.  Авио саобраћај 

Најближи аеродром Поморавском округу  је „Константин Велики“ у Нишу, удаљен  
86km, док је аеродром „Никола Тесла“  у Београду удаљен више од 100km. У селу 
Давидовац, код Параћина постоји спортски аеродром али он нема функцију превоза 
питника, његова намена је спортске природе и веома је популаран код љубитеља 
екстремних спортова и адреналина, што позитивно утиче и на развој туризма. 

Из свега наведеног долазимо до закључка да окосницу Поморавског округа чини 
друмски саобраћај, док су остали видови саобраћаја од маргиналног значаја. Саобраћајна 
повезаност  Поморавског округа са становишта важности путева који га пресецају се може 
окарактерисати као веома повољна, али са становишта квалитета путева она је на 
незавидном нивоу и потребно је доста времена и улагања да би се могло говорити о 
озбиљнијем развоју туризма. 

 

 

 

 

Слика 2. Саобраћајна повезаност Поморавског округа,                   
Извор: sr.wikipedia.org 
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5. Физичко-географка обележја Поморавског 
округа 

 
5.1. Геолошка обележја 

Поморавље је Панонска макрорегија и мезорегија перипанонске Србије. То је 
геотектонска целина - тектонски ров створен у пиринејској фази и испуњен језерским 
седиментима, те се разликује од брежуљкасте Шумадије и планинско-котлинске Источне 
Србије. Композитна долина се састоји од: 

 Горњовеликоморавске котлине (са Параћинско-Јагодинским делом и 
Темнићко-Левачким делом) - између домне епигеније Сталаћке клисуре (дугачка 22 
km; дубока 330 m) која је усечена између Послоњских и Мојсинских планина у 
отпорнијим шкриљцима) и плитке и широке епигеније Багрданске клисуре (дугачка 17 
km; дубока 380 m) усечене ушкриљце и гранит. 

 Доњовеликоморавског заливског проширења – дужине 60 km, 
између Свилајнца и Пожаревца.      

Долина Велике Мораве је не само полигенетска (тектонско, флувијално, абразиона), већ 
и полиморфна (клисуре и котлине) и полифазна (пет пространих тераса са флувијалним 
прегибом високим 70 m, који одваја ниску од најниже моравске терасе). Поморавље је 
предиспонирано Моравском дислокацијом и то је тектонски ров који је у даљој еволуцији 
био залив Панонског мора. Тим тектонским ровом је обележен суток Родопида, Карпатида 
и Панонида. Док је Банатско тле дуж јужнопанонске дислокације најдубље тонуло, у 
Великом Поморављује процес ишао спорије али ипак брже него у Шумадији.Истовремено 
су Карпатиди издизани свођени и раседани. (Марковић Ђ. Ј.,1966) 

Спуштено тле је потопило Панонско море па је створен великоморавски залив. Залив је 
постао у миоцену а заливска фаза се завршила крајем понта. Тада се појавио ток Велике 
Мораве на висини од 500m и почела есхумација палеорељефа са изградњум речне долине. 
Да овај тектонски ров не мирује и данас говори сеизмичка активност регије (Ресавски 
сеизмички рејон и рејон Јухора). На високој језерској равни која је означила висину 
(500m), време и смену абразионог флувијалним процесом се развило ток Велике Мораве. 

 Као последица усецања јавља се и већи број епигенија -10: Сталаћка клисура и     
Багрданска клисура(домна), Црнице у габру Главице ( узводно од Параћина), Јовановачке 
реке у Грацу, Грзе (ртна епигенија),Црнице у Забрешкој клисури(ивична епигенија), 
Каленићке реке, Ресаве измедју Пасторка и Маћехе.Велика Морава је прибијена уз 
западни обод котлине а као последица тога је појава асиметрије,јер се јавило јаче 
издизање Карпатида, спуштање моравске дислокације и спорије спуштање Шумадије. 
Велика Морава/245км/постаје од Јужне Мораве 343 км и Западне Мораве 295 км код 
Сталаћа. Благо је нагнута ка северу као и њено меандерско корито. (Марковић Ђ. Ј.,1966.) 
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5.2. Геоморфолошка обележја 

Поморавски округ је смештен  на обронцима кречњачких планина и због тога се у овом 
пределу јавља богатство крашких облика рељефа (јаме, пећине, крашки извори).  

5.2.1. Дивљаковац 

Представља лепезасту пространу крашку увалу са отвором према северозападу. 
Периферија ове долине лежи на око 650 до 800m надморске висине док су њени најнижи 
делови на око 430m. На североисточном ободу поља у масиву Бабина глава налази се улаз 
у велику Ресавску пећину. По богатству и разнобројности накита Ресавска пећина 
оправдано носи епитет ресавске лепотице и спада у ред најлепших и најпосећенијих 
пећина у Србији. Сваке године ову лепотицу види преко 40.000,00 посетилаца. Остале 
пећине на овом подручју нису отворене за посетиоце а сматра се да их има преко 100. 

5.2.2. Вртљаче 

Вртљаче је пpетежно шумовита крашка висораван са благо заталасаним врховима. 
Налази се на надморској висини од 800-1143m, а плато са вртачама се налази на око 
1000m надморске евисине. Конфигурацију терена чини безброј огромних вртача између 
којих расту густе шуме На Вртљчу се налзи Велика Крстата пећина као и јама Вртљаче. 
Јама Вртљаче је од давнина позната као Ледена пећина и заштићена је као споменик 
природе 1974. године. 

5.3. Хидролошка обележја 

За Поморавски округ се може рећи да је богат водом. Кроз њега протиче Велика Морава 
и њена најдужа притока, река Ресава дуга 70km за коју се с правом може рећи да је 
најатрактивније хидрографско богатство Поморавског округа. Такође потребно је 
споменути и реку Врело на којој се налази  извор Велико врело и водопад Велики бук, као 
и реку Црницу и њену леву притоку Грзу. 

5.3.1. Велика Морава 

Река Морава или Велика Морава настаје спајањем Западне Мораве и Јужне Мораве код 
Сталаћа. Улива се у Дунав на простору између Смедерева и Костолца. Морава је заједно 
са Западном Моравом, највећа српска река. Дужина Велике Мораве је 185 km, са Западном 
Моравом је 493 km. Површина слива Велике Мораве је 6126 km², а целог моравског 
система 37.444 km², што је 42,38% од површине Србије. Велика Морава протиче 
најплоднијим и најгушће насељеним подручјем централне Србије, званим Поморавље, 
насталим на месту залива некадашњег Панонског мора које се исушило пре око 200.000 
година. Негде на половини дужине долине налази се Багрданска клисура. 
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Притоке Велике Мораве су: Јовановачка река, Црница, Раваница, Ресава и Ресавица, 
Каленићка река, Лугомир, Белица, Осаоница, Лепеница, Рача и Јасеница. Пре уливања у 
Дунав, Велика Морава се рачва, чинећи 47 km дуг рукавац под називом Језава, који се 
улива у Дунав одвојено пошто се претходно споји са реком Раљом. Велика Морава је 
пример реке која меандрира и уобичајена је појава да Морава после поплаве промени ток 
остављајући на месту претходног корита језера. Данас је Велика Морава је пловна свега 3 
km од ушћа, а у историји је била пловна све до Ћуприје. У српској историји, њена долина 
је постала колевка савремене српске државе на почетку 19. века , тзв. Моравска Србија. 
Многе су песме испеване које славе Мораву и њену плодност, али њену злу ћуд и 
водоплавност. 

„Ој Мораво, моје село равно, 

Кад си равно што си водоплавно 

Киша паде, те Морава дође, 

Те поплави моје село равно 

А у селу Јованове дворе, 

И у двору Јованову љубу“ 

5.3.2. Ресава 

Настаје од Злотке реке и Бобовачког потока на јужној страни планине Бељанице, на 
надморској висини од 1100m, док јој је ушће на 94m. Име је добила због бројних реса које 
се спуштају са околног дрвећа према води. У свом изворишном делу протиче кроз 
прашуму Винтовачу , резерват природе изузетних естетских и куриозитетних атрибута. 
Горњи део слива представља пример типичне композитне долине са клисурама и 
кањонима. Управо због тога је клисура реке Ресава проглашена резерватом природе и 
заштићена као објекат геонаслеђа Србије. Веома су атрактивне и поједине притоке Ресаве, 
нарочито Клочаница-Суваја, река понорница која извире на Кучају и која потпуно 
пресуши 6км пре уливања у Ресаву. Одатле настаје кањон у Горњој Ресави са вертикалним 
и преко 450m високим странама избушеним многим пећинама. Нешто низводније се у 
Ресаву улива река Врело, која је дугачка само 1,5km али веома значајна због извора Врело 
и водопада Велики бук који се на њој налазе. 

5.3.3. Велико врело и Велики бук 

Извор Велико врело и водопад Велики бук се налазе у околини села Стрмостен, 15km 
источно од Деспотовца, у подножју планине Бељанице. Извор Велико врело припада 
групи малобројних снађних некаптираних крашких извора. За време максималне 
издашности врело даје преко 10m3 воде у секунди, док је минимална издашност 120 l/sec.     
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Вода је бистра и хладна, температуре око 8оС, која избија из кречњака, испод стрмих 
одсека Радошеве пећине.  

Претпоставља се да врело храни подземна река која протиче кроз широке пећинске 
канале чији су излазни отвори покривени блоковима и сипарским материјалом. Велико 
врело се истиче као изузетан пример гравитационих врела. Нешто низводније је водопад 
Велики бук који претставља јединствену појаву међу акумулативним, бигреним 
водопадима Србије. Висок је око 24m, што га чини највишим водопадом ове врсте у 
Србији. Најживописнији је крајем пролећа, када је доток воде већи. 

5.3.4. Река Црница 

На свом извору Црница је потпуно бела од околних кречњачких стена па се због тога 
некада звала Белица. Постоји легенда да се овде у време турске владавине десио велики 
покољ када су Турци изненадили народ који се окупио на сабору код цркве. Након покоља 
крв је обојила реку и од тада се зове Црница. Река Црница је десна притока Велике 
Мораве, дуга непуних 30km. Низводно од села Сисевац (општина Параћин)  улази у тешко 
проходан кањон у коме се налази 10-ак манастиришта али их је тешко наћи због 
вегетације којом су покривени. Ови манастири потичу из XIV века и помињу се као 
Српска света гора, део су чувене Петрушке области која се некада налазила у долини 
Црнице. Од села Поповац (општина Параћин) река је веома загађена због фабрике цемента 
која се у овом селу налази, али је горњи ток реке веома атрактиван, међутим за његово 
туристичко активирање потребна су велика финансијска средства. 

5.3.5. Река Грза 

Грза је лева притока  Црнице , чиста и хладна планинска река. Веома је атрактивна 
нарочито на свом изворишту. Лепота врела реке Грзе допринела је томе да овај предео 
постане познато излетиште са истоименим викенд насељем.  Додајући врелу и два језера 
која се налазе недалеко од њега на којима се организују различита риболовачка такмичења 
добија се права оаза са великим туристичким потенцијалом . 
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5.4. Клима 

Поморавски округ карактерише умерено-континентална клима са четири изражена 
годишња доба (пролеће, јесен, умерено топла лета, умерено хладне зиме). Средња 
годишња температура је је 11,3Со, најтоплији месец је јул са средњом температуром од 
22Со, а најхладнији је јануар са температуром око -0,8Со. На планинским гребенима 
температура је нижа за 3-5Со. (Дукић Д., 1976) 

Општина Деспотовац Јагодина Параћин Рековац Свилајнац Ћуприја 

Средња 
год.t(Со) 11,4 11,5 11,5 11,5 10,9 10,8 

Падавине 
(mm/год.) 658 619 619 620 672 654 

        Табела 1. Средње год.температуре и количина падавина у Поморавском округу 

Падавине у просеку износе 640mm годишње. Највећа количина падавина се излучи у 
мају, а најмања у фебруару. Инсолација износи преко 2.000 часова годишње од чега 85% 
отпада на период од марта до октобра. Релативна влажност ваздуха је 60-82%. 

 Најјачи ветар у овом крају је Кошава који дува на махове у зимским месецима и доноси 
хладно, ведро и суво време. Овај ветар може достићи брзину и до 55km/h. 

Климу можемо посматрати двојако: 

-као фактор кретања 

-као мотив кретања 

У Поморавском округу клима свакако није мотив кретања, али зато представља фактор 
кретања, односно утиче на сезоничност туризма. Обзиром на умерено-континенталну 
климу на овом подручју се туристичка кретања најмасовније обављају у периоду од краја  
марта до краја октобра. 

  



Становнитво као фактор развоја туризма на селу Поморавског округа 

13 
 

5.5.  Биљни и животињски свет 

Природа Поморавског округа је без обзира на урбанизацију и масовну изградњу у 
протеклом периоду релативно добро очувана. Општина Деспотовац је еколошки 
најочуванија општина Поморавског округа и има око 28.000ha под шумама од укупно 
75.697ha, колико има читав округ. Што се тиче биљног и животињског света општина 
Деспотовац се такође налази на првом месту због ретких и очуваних шума прашумског 
карактера заштићених као Општи резерват природе „Винатовача“. 

            5.5.1.     Винатовача 

Налази се 15km источно од Деспотовца, катастарска општина Стрмостен и обухвата 
површину од 37,43ha. Ово је заправо део подручја Горње Ресаве који је стављен под 
заштиту као природно добро од изузетног значаја због својих букових шума прашумског 

карактера. Ово су јако ретки примерци 
оваквих шума са здравим и виталним 
стаблима која достижу висину преко 40m 
и старост више од 200 година. У 
„Винатовачи“ је успостављен режим 
заштите I степена, о овом резервату се 
стара ЈП“Србијашуме“. Што се 
животињског света тиче, овај крај је богат 
следећим врстама: дивља свиња, вук, 
лисица, зец, јелен, срна и др. 

Слика 3. Винатовача,                                                                                                                     
Извор:www.despotovac.com 
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6.  Друштвено-географска обележја 
 
6.1. Процес насељавања 

У Поморавском округу постоје трагови насељености још из ранијих периода људске 
цивилизације. Осим Ресавске пећине, где је пронађен алат праисторијског човека, камена 
секира, врх копља и лобања поларне лисице Поморавски округ нема више палеолитских 
налазишта. 

 Неолитка налазишта су много чешћа и постоје у многим селима као што су Дреновац 
код Параћина и Јовац код Ћуприје, где се могу наћи трагови неолита из винчанског 
периода (5000-4000 година п.н.е). Имајући у виду да човек у неолиту почиње друштвено 
да се организује и насељава долине већих река, сасвим је очекивано пронаћи његове 
трагове на овом подручју, обзиром на то да је Велика Морава одувек била погодна за 
насељавање. (Петровић П.,1989) 

Значајну улогу у развоју цивилизације на овом простору одиграли су Римљани. Народе 
и племена који су настањивали Балканско полуострво и подунавске земље, Илире, 
Трачане и Келте, Римљани су постепено покоравали.  

До 10. Године п.н.е  и данашње подручје Поморавског округа је потпало под Римску 
власт и постало део Горње Малезије. Римљани су својим доласком потпуно изменили 
друштвене односе и културне прилике и наступила је робовласничка управа, организација 
сеоских и градских општина, дошло је до развоја рударства и изградње путних мрежа, 
мостова и водовода. Римљани су донели своје писмо и своју културу и оставили многе 
трагове свог боравка. Један од најначајних трагова је Horreum margi (данашња Ћуприја) 
кроз који је пролазио један од главних римских путева Via Militaris. Овај град је био 
важан саобраћајни, стратегијски, привредни  и културни центар, као и центар за израду 
оружја и највеће складиште жита.  

Са поделом Римског царства на источно и западно 395. године, Поморавски округ улази 
у састав Византије, односно источног римског царства. Тада почиње бурно и веома 
значајно раздобље, јер се досељавају Словена на ове просторе. Они најпре упадају на 
Византијску територију ради пљачкања, а затим почиње и постепено насељавање. Сматра 
се да су Словени дефинитивно населили Балкан већ почетком VII века. Од Византије су 
попримили хришћанство, али су успели да сачувају свој језик и своје обичаје, а врло брзо 
су основали и своје државе. 

Најстарији трагови живота на тлу града Јагодине потичу из млађег каменог доба око 
5.500 година пре нове ере. У првом веку настало је Римско насеље под Ђурђевим брдом. 
Средњовековно село Јагодна први пут се помиње 15. јула 1399. године у једном допису 
Кнегиње Милице Дубровачкој општини. 
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 У турско доба Јагодина је углавном била значајна тачка за ноћења, тако да је њена 
улога углавном саобраћајна. Почетком 19. века Турци су напустили Јагодину.  Град је 
доживљавао сталан успон на свим пољима. На почетку 19. века имао је око 200 дућана и 
330 занатлијских радњи. Средином истог века отварају се први индустријски објекти, 
школе, апотеке, болница, а 1884. године изграђена је и железница. Почетком XX века 
Јагодина је имала велики број индустријских предузећа. После ослобођења 17. октобра 
1944. године, Јагодина добија име Светозарево. То име је добила по Светозару 
Марковићу 22. септембра 1946. године, али је на референдуму 1992. године граду враћено 
старо име, Јагодина. (Ђорђевић Ж., 2002.) 

Деспотовац се први пут помиње 1381. године као село Воинци у повељи даровници 
кнеза Лазара. Године 1882. Милан Обреновић доноси одлуку да се село зове Деспотовац у 
знак сећања на деспота Стефана Лазаревића и указом га проглашава за варош.  
 Прво познато насеље на територији Параћина настаје у раној праисторији пре 8.000 
година, тако да на овом подручју са прекидима живе разне етничке популације – Трибали, 
Сармати и Римљани. У 3. веку настаје познато Римско насеље, Сарматес на путу Виа 
милитарис (римски војни пут). У 11. и 12. веку подручје Параћина настањују Словени. 
Писани трагови о називу Параћина као трга са панађуром1 и трга на Паракиновом броду2 
потичу из 14. века. Од 1861.год. Параћин добија статус вароши и убрзо постаје познат 
индустријски центар у којем се оснивају фабрика вунених тканина браће Минкс, фабрика 
цемента и фабрика стакла, па тако почетком 20. века постаје значајно економско место у 
Србији. Данас је то модеран трговачки центар коме због географског положаја и важних 
комуникација прилазе и околни мањи градови. (Станоје М.,1930) 

 
      Старо српско село Рекавице први пут се помиње у писаним изворима турског 
начелства и пореским документима из 1595. године као Ракофац. После ослобођења од 
Турака, Рековац је постао део кнежевине Левач3 у саставу јагодинске нахије. Насеље је 
статус варошице добило 1886. године. Назив му је дао кнез Лазар Хребељановић, јер се 
налази с леве стране Велике и Западне Мораве.  

Свилајнац се први пут помиње 1467. године у турском попису тадашње покрајине 
Браничево. Верује се да порекло његовог имена почиње од гајења свилене бубе чиме су се 
у великој мери бавили његови становници у прошлости. У првој половини 19. века 
Свилајнац постаје административни, војни и привредни центар Ћупријске нахије са 
убрзаним развојем занатства и трговине што му доноси статус извозничког места и 
пословног света. Од тада су у Свилајнцу отворене школе, подигнута црква Светог Николе 
на захтев кнеза Милоша Обреновића, отворена болница и у потпуности организован 
градски живот са успоном културе.  
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Подручје данашње Ћуприје населили су око 15. године пре нове ере Римљани који су 
заузели област Мораве и са собом донели своју културу и цивилизацију. Ћуприја тада 
постаје прилично насељена и најважније је римско насеље Horreum Margi на путу 
Viminacium-Naissus (Костолац-Ниш). Такође је била и највеће градско насеље Горње 
Мезије, али највећу важност је имала што се налазила на месту где је био главни прелаз 
преко Мораве, где су Римљани имали зидани мост. Хуни су у 5. веку срушили Horreum 
Margi, а 100 година касније, обновио га је Јустијан I. За време турске владавине, Ћуприја 
је била паланка, станица на Цариградском путу и преноћиште за одмор путника. За време 
војног похода Сулејмана Величанственог (1521 -1566), са привременим понтонским 
мостом на наМорави, насеље се јавља као град Морава. Од друге половине 17.века 
Мехмед-паша Ћуприлић, подигао је стални мост, ћуприју, када је и град добио садашње 
име. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

1Реч панађур значи вашар, сајам 

2Паракинов брод је назив, по предању настао, по властелину Паракину и симболичним називом за град који 
прелази преко „мора“ (реке Црнице која је некада била великих размера) 

3 Левач се спомиње још у повељама манастиру Хиландару од стране Симеона Немање и Стефана 
Првовенчаног, крајем 12. и почетком 13. века, као и у житију Светог Саве Светом Симеону где се наводи 
да је овај крај улазио у састав државе великог жупана Стефана Немање након 
ослобођења од Византије 1183. године. 
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6.2. Становништво 

Поморавски округ чине 5 градских и  185 сеоских насеља. Укупан број становника је 
212.839 (Попис 2011.). Седиште округа је град Јагодина који има 71195 становника. 
(Попис 2011.). Градском насељу Јагодина припадају и 51 околно село. 

Општина Ћуприја има 30503 становника (Попис 2011.). Општини припада и 15 околних 
села. 

Општина Параћин има 47994 становника (Попис 2011.). Општини припада и 34 околна 
села. 

Општина Свилајнац има 28825 становника (попис 2011.) Општини припада и 21 околно 
село. 

Општина Деспотовац има 23063 становника (Попис 2011.). Општини припада и 30 
околних села. 

Опптина Рековац има 12170 становника (Попис 2011.). Општини припада и 30 околних 
села. 

Велика природна богатства учинила су да овај крај буде изузетно насељен, са густином 
насељености од 120 ст/км². Становништво је хомогено и апсолутну већину чине Срби. На 
југу регије живи становништво које је досељено са Косова и Метохије Динарског 
становништва је мало као и торлачког.   

Обзиром на то да је тема која се обрађује у овом мастер раду уско повезана са 
најзначајним демографским  карактериситкама становништва у наредним табелама ће 
бити приказани резултати пописа становништва (1961-2011) као и полна, старосна и 
образовна структура, а све то ради доношења закључка о важности становништва као 
фактора развоја туризма на селу Поморавског округа. 

 

6.2.1. Број становника 

Броj становника је статистичка мера људских заједница. Најбоље се утврђује пописом 
становништва, али се може проценити и на друге начине. Број становника у селима 
Поморавског округа може послужити као добра смерница дањег истраживања 
становништва као фактора развоја туризма на селу Поморавског округа. 
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7. Општина Јагодина 
 

На првом попису 1818. године, Јагодина је имала 276 домова са 494 харачких глава. 
Последња турска породица иселила се 1832. године. Већ 1837. године Јагодина је имала 
5.220 житеља, док је цела Србија имала 41.374 варошких становника. Године 1866. у 
Јагодини је живело 4.429 становника који су се бавили пољопривредом, трговином и 
занатством. 1876. било је 91,88 % земљорадника. Неколико епидемија куге и неки други 
разлози изазвали су застој, па је 1900. године имала 4.765, а 1931. године 6.950 
становника.  

Године 1961. имала је 19.759 становника, а 1971. имала је 27.500 становника. Град 
Јагодина са свим околиним селима (53) има 71195 (Попис 2011. године) становника, од 
чега око 50,70%  становника живи у граду, а 49,30%  живи на селу.  

Просечна старост становништва износи 39,8 година (38,6 код мушкараца и 41,0 код 
жена). У насељу има 12987 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,74. 
Ово насеље је великим делом насељено Србима (Попис 2002. године). 

 

 

График 1.Промена броја становника током 20. века 
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Број становника у селима општине Јагодина  
Година пописа 1961 1971 1981 1991 2002 2011  
Багрдан 1306 1230 1105 1025 983 767 
Белица 769 662 591 453 399 224 
Бресје 571 715 735 695 705 650 
Буковче 567 600 654 790 816 833 
Бунар 867 760 656 575 520 453 
Винорача 868 781 796 802 849 980 
Вољавче 697 698 806 919 1921 1875  
Врановац 402 287 233 201 170 136  
Врба 489 427 375 293 268 204  
Главинци 790 796 730 700 668 518  
Глоговац 2002 1956 1921 1840 1759 1288  
Горње Штипље 486 375 366 213 190 145  
Горњи Рачник 389 314 242 182 143 89  
Добра Вода 805 823 790 758 430 372  
Доње Штипље 650 518 418 356 272 200  
Доњи Рачник 1099 982 900 848 649 540  
Драгоцвет 1129 1094 1129 1118 1003 1134  
Драгошевац 734 701 652 589 201 430  
Дражмировац 664 630 654 605 438 411  
Дубока 1250 1097 992 859 737 625  
Ивковачки Прњавор 207 164 131 131 102 85  
Јошанички Прњавор 173 154 90 63 45 36  
Каленовац 278 153 82 55 27 21  
Ковачевац 369 324 305 253 235 285  
Коларе 705 685 657 629 619 508  
Кончарево 1696 1665 1645 1687 1628 1635  
Кочино село 1250 1121 1981 1028 952 901  
Ловци 1176 1086 1021 1033 861 785  
Лозовик 744 629 536 443 328 275  
Мајур 2337 2440 2832 2902 2777 2844  
Мали Поповић 653 619 565 510 445 371  
Медојевац 254 246 251 194 165 131  
Међуреч 731 639 551 489 430 401  
Милошево 2091 1866 1655 1427 1229 987  
Мишевић 624 547 432 289 233 148  
Ново Ланиште 1055 940 826 752 694 608  
Рајкинац 865 775 704 582 495 389  
Ракитово 578 722 1398 1933 1729 1895  
Рибаре 2038 2515 2976 3256 3165 3517  
Рибник 476 451 433 394 304 289  
Сијоковац 545 475 432 424 381 349  
Слатина 423 356 275 233 228 165  
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Старо Ланиште 769 674 629 607 560 452  
Старо село 232 192 154 123 76 52  
Стрижило 1604 2035 2249 1976 479 370  
Топола 83 59 48 43 36 20  
Трнава 685 1110 1536 1938 2237 2391  
Црнче 628 501 406 309 248 198  
Шантаровац 843 712 616 531 453 636  
Шуљковац 1001 925 881 798 695 636  
Табела 1. Број становника у селима општине Јагодина (1961-2011)                                                
Извор Републички завод за статистику 
 
У табели 1. Приказано је кретање броја становника у селима општине Јагодина.  Посматрајући 
статистичке податке долазимо до закључка да је од 1961. до 2011. у већини села дошло до 
опадања броја становника и да појединим селима прети изумирање. Обзиром на то да је 
Јагодина последњих година узнапредила своју туристичку понуду и да заузима значајно место 
на туристичкој мапи Србије, села у општини имају све предиспозиције да постану туристички 
развијена и да понуде туристима са једне стране одмор и мир, а са друге стране близину 
атрактивне Јагодине и свих њених туристичких мотива. Да би се то остварило потребно је 
оживљавање и подмлађивање села, односно увећање броја становника који желе да се посвете 
туризму и привлачење млађе популације која има више разумевања за ову све профитабилнију 
делатност. 
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8.  Општина Параћин 
 

Према попису из 1896.год. варош Параћин имала је 5486 становника, док је у 
селима среза живело 23 800 становника. Прво познато насеље настаје у раној 
праисторији пре 8000 год. Са прекидима овде живе и пролазе разне етничке 
популације Трибали, Сармати и Римљани.  Убрзо се овде настањују и Словени. 
Неколико епидемија куге и неки други разлози изазвали су застој у наталитету 
и све мањи број становништва.  Данашњи разлози малог броја становништва је 
одлазак младежи у веће и развијније градове ради школовања и тражења бољих 
услова за живот.  

У општини Параћин данас живи 47994 становника. Број градског 
становништва је 25104, док на селу (33) живи 22290 становника (Попис 2011. 
година). Просечна старост становништва износи 39,2 година (37,8 код 
мушкараца и 40,6 код жена). У општини има 8565 домаћинстава, а просечан 
број чланова по домаћинству је 2,95. Општина је великим делом насељена 
Србима (Попис 2002. година). 

 

 
 

                                                                                 
 
График2. Промене броја становника током 20. Века 
 у општини Параћин 
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Број становника у селима општине Параћин 

Година пописа 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Бошњане 1302 1244 1205 1185 1012 914 

Буљане 2178 1977 1885 1735 1545 1336 
Бусиловац 1386 1390 1329 1187 1140 883 
Главица 1083 1113 1087 1174 1134 1075 

Голубовац 404 389 349 333 267 211 
Горња Мутница 1366 1240 1154 1093 740 606 
Горње видово 1073 968 980 932 855 781 

Давидовац 690 607 518 554 461 461 
Доња Мутница 1758 1629 1503 1373 1051 944 
Доње видово 2500 2353 2396 2348 1932 1709 

Дреновац 2496 2412 2354 2278 2009 1838 
Забрега 1044 985 907 850 1211 1008 
Извор 1376 1355 1234 1131 929 799 

Клачевица 808 795 704 667 600 562 
Крежбинац 803 733 649 579 547 452 

Лебина 1203 1039 922 832 715 583 
Лешје 633 583 534 511 422 336 

 
Мириловац 1656 1437 1274 1088 835 610 
Плана 2076 1899 1766 1675 1244 1144 
Поповац 1517 1575 1393 1247 805 621 
Поточац 1875 1818 1651 1582 1309 1096 
Ратаре 798 751 719 667 610 544 
Рашевица 1907 1625 1562 1467 1215 994 
Својново 1877 1777 1769 1688 1386 1233 
Сикирица 1328 1971 1154 1161 1135 1038 
Сињи Вир 377 334 319 318 251 224 
Сисевац 381 38 39 72 18 15 
Стрижа 1342 1433 1751 1979 1937 1880 
Стубица 2230 2237 2133 2070 1784 1589 
Текија 436 542 960 1169 1251 1266 
Трешњевица 1753 1785 1769 1476 1137 894 
Чепуре 1100 942 901 882 825 762 
Шавац 927 831 799 769 533 516 
Шалудовац 626 596 595 586 360 376 
Табела 3. Број становника у селима општине Параћин (1961-2011)                         
Извор:Републички завод за статистику 
 
 У табели 3. приказано је кретање броја становника у селима општине Параћин у периоду од 
1961-2011 године. Посматрањем статистичких података примећује се пад броја становника у 
већини села, док је код неких села забележен и пораст броја становника. Занимљива је 
чињеница да је у селима са најатрактивнијим потенцијалним туристичким мотивима, као што 
су Извор, Сисевац, Лешје и Давидовац дошло до смањења броја становника, што нам говори о 
маргиналној позицији туризма и потребним интервенцијама ради промене овог стања и 
активирања становништва ради бољег позиционирања на туристичкој мапи Србије и ради 
бољег животног стандарда становништва. 
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9.  Општина Ћуприја 
Ћуприја је градско насеље и седиште истоимене општине у Поморавском округу. Према 

попису из 2011. броји 19471 градског становништва и  11032 сеоског становништва.  

Просечна старост становништва износи 40,1 година (38,6 код мушкараца и 41,5 код 
жена). У насељу има 6891 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,98. 
Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године). 

 

 

График 3. Промена броја становника током 20. 
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Број становника у селима општине Ћуприја 
Година пописа 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Батинац 1312 1346 1367 1267 871 725 
Бигреница 2144 1988 1734 1510 979 717 
Вирине 1572 1462 1441 1358 884 806 
Влашка 816 797 831 856 372 293 
Дворица 454 263 313 317 246 191 
Иванковац 362 328 315 307 267 219 
Исаково 1142 1182 1170 1181 646 571 
Јовац 1907 1927 1684 1499 1258 1080 
Крушар 2144 2072 2070 1954 1546 1283 
Мијатовац 1820 1744 1894 1939 1712 1656 
Остриковац 906 852 746 697 574 501 
Паљане 853 737 702 662 535 436 
Сење 2167 1994 1794 1698 1468 1204 
Супска 1815 1787 1830 1803 1434 1350 
Табела 4.Број становника у селима општине Ћуприја (1961.-2011.)                                                                      
Извор Републички завод за статистику 

 

У табели 4 приказано је кретање броја становника у селима општине Ћуприја у периоду 1961.-2011. године. 
Статистички подаци нам указују на опадање броја становника у свим селима општине. С обзиром на 
близину Јагодине, све значајнијег туристичког центра Србије, бројних антропогених туристичких мотива у 
виду сакралних објеката за села у општини Ћуприја се може рећи да имају предиспозицију за развој туризма 
и да би уз едукацију становништва и оријентацију ка смештајем у сеоским домаћинствима туризам добио на 
значају и умногоме побољшао животни стандард становништва и упослио, а самим тим и привукао, значајан 
број становника. 
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10.  Општина Деспотовац 
Општини Деспотовац припадају два градка насеља, Ресавица и седиште општине, 

Деспотовац и 31 сеоско насеље. Према попису из 2011. у општини је било 23063 
становника, од чега је 6232 градског становништва и 16831 сеоског. Седиште општине, 
град  Деспотвац има 4197 становника док град ресавица има 2035 становника. Просечна 
старост становништва износи 40,1 година (38,4 код мушкараца и 41,6 код жена). Ово 
насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња 
три пописа, примећен је пораст у броју становника у самом седишту општине, 
Деспотовцу, док је у Ресавици примећен пад броја становника почевши од 1981. године. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График 5. Промена броја становника 
током 20. Века у Ресавици 

График 4. Промена броја становника 
током 20. Века у Деспотовцу 
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Број становника у селима општине Деспотовац 
Година пописа 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Балајнац 698 654 610 554 265 251 
Бељајка 622 636 610 554 265 251 
Богава 771 785 606 735 576 533 
Брестово 718 686 653 614 397 334 
Буковац 1062 943 744 796 490 490 
Велики Поповић 2114 2000 1974 1768 1455 1254 
Витанце 1424 1334 1304 1160 728 689 
Војник 1447 1653 1729 1180 946 880 
Грабовица 1533 1466 1493 1436 801 670 
Двориште 860 885 824 757 565 458 
Жидиље 512 228 250 116 158 83 
Златово 1083 1043 978 945 549 461 
Јасеново 1786 1782 1814 1747 882 959 
Језеро 730 684 672 669 433 366 
Јеловац 770 721 617 524 349 278 
Липовица 872 832 754 701 450 502 
Ломница 1596 1674 1631 1478 1033 997 
Маквиште 424 148 65 79 24 30 
Медвеђа 1515 1563 1521 1409 880 838 
Милива 1651 1531 1537 1421 1059 1073 
Пањевац 920 872 822 743 519 518 
Плажане 2343 2228 2148 2146 1541 1369 
Поповњак 524 495 468 409 337 305 
Равна Река 2113 973 722 606 380 276 
Ресавица 227 262 229 218 159 132 
Сењски Рудник 1564 993 802 722 595 438 
Сладаја 1154 1115 1054 889 788 691 
Стењевац 1023 1197 1020 947 737 608 
Стрмостен 1322 1242 1193 1074 902 783 
Трућевац 679 577 558 537 383 314 
Табела 4. Број становника у селима општине Деспотовац (1961.-2011.)                                             
Извор:Републички завод за статистику 

 

У табели 5 приказано је кретање броја становника у селима општине Деспотовац у периоду од 1961.-2011. 
Као и код већине општина Поморавског округа и у општини Деспотовац статистички подаци показују пад 
броја становника у датом периоду. Општина Деспотовац је позната по својим очуваним природним 
лепотама и куриозитетима као и по сакралним објектима који се високо котирају на мапи туристичких 
мотива Србије. Имајући у виду слабо изграђену инфрасруктуру може се рећи да би укључивање сеоских 
домаћинстава дало знатне резултате и привукло бројне посетиоце, као и многе потенцијалне житеље  у села 
општине Деспотовац. Посебно је битно укључити становнике села Стрмостен у туристичку валоризацију, 
јер се на територији његовог атара налазе неки од најпривлачнијих туристичких мотива читавог 
Поморавског округа и шире. 
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11. Општина Рековац 
Општина Рековац има 12170 становника (Попис 2011. год).   Рековац као седиште 

округа има 1587 становника (Попис 2011. година), док је број становника у селима која му 
припадају (30) 10583. Просечна густина насељености је 37 ст/km².  

Просечна старост становништва износи 40,5 година (39,6 код мушкараца и 41,3 код 
жена). У насељу има 710 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,72. 

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у 
последња три пописа, примећен је пораст у броју становника. 

 

 

           График 6. Промена броја становника током 20. века 
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Број становника у селима општине Рековац 
Година пописа 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Баре 182 165 142 103 77 65 
Белушић 1344 1253 1188 1111 934 809 
Беочић 979 895 733 625 467 364 
Богалинац 520 426 331 255 163 118 
Брајиновац 418 369 322 288 221 219 
Велика Крушевица 633 547 457 350 289 252 
Вукмановац 825 761 767 630 477 358 
Доброселица 324 226 121 71 36 16 
Драгово 2093 1854 1608 1509 1125 904 
Жупањевац 823 697 630 554 464 421 
Кавадар 856 742 633 541 456 364 
Каленићки Прњавор 310 286 251 193 154 120 
Калурда 811 674 583 454 327 282 
Лепојевић 541 518 471 423 362 302 
Ломница 430 356 287 241 186 143 
Лоћика 1057 950 836 681 519 438 
Малешево 242 204 201 184 146 115 
Мотрић 351 329 282 231 175 141 
Надрље 647 574 442 339 229 153 
Опарић 1646 1486 1442 1264 983 843 
Превешт 791 714 596 472 338 252 
Рабеновац 191 169 146 119 128 92 
Ратковић 1151 916 745 525 461 352 
Секурић 2114 1815 1497 1142 816 618 
Сибница 601 493 404 320 234 212 
Сиљевица 645 501 328 231 165 121 
Течић 1076 955 860 781 660 553 
Урсуле 885 761 640 537 380 293 
Цикот 701 611 501 387 258 198 
Шљивица 349 322 294 229 157 136 
Табела 5. Број становника у селима општине Рековац (1961.-2011.)                                               
Извор:Републички завод за статистику 

У табели 5. приказано је кретање броја становника у селима општине Рековац у периоду 1961.-2011. године. 
Статистички подаци нам указују на опадање броја становника, мада уколико дође до значајнијег 
туристичког активирања овог простора стање ће се променити у позитивном смислу, јер ће се отворити нове 
могућности како за домицилно становништво, тако и за потенцијалне досељенике. На територији општине 
Рековац постоје бројне туристички атрактивне локације, занимљиве како због својих културно-историјских 
тако и због природних ресурса. Видови туризма који су заступљени у овом пределу су: ловни, сеоски и 
екотуризам, мада је за озбиљнији развој потребно уложити значајна финансијка средства, као и знање у 
области туризма и маркетинга и израдити регулационе планове. У селу Каленићки Прњавор се већ ради на 
озбиљнијем активирању и прерастању овог села у туристичко насеље. 

 



Становнитво као фактор развоја туризма на селу Поморавског округа 

29 
 

12. Општина Свилајнац 
Свилајнац је градско насеље у Србији у општини Свилајнац у Поморавском округу. Према 

попису из 2011. било је 9198 становника (према попису из 2002. било је 9395 становника, а према 
оном из 1991. било је 9622). У општини Свилајнац има 22 насеља (један град и двадесет једно 
село) и укупан број становника је 28825. Сеоско становништво чини већински део становништва у 
општини. 

Просечна старост становништва износи 39,5 година (38,3 код мушкараца и 40,6 код 
жена). У насељу има 3141 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,99. 

Општина је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године). 

 

 

        График 7.промена броја становника током 20.века 
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Број становника у селима општине Свилајнац 
Година пописа 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Бобово 2543 2502 2379 2265 1349 1226 
Бресје 623 521 488 373 230 188 
Војкса 1619 1488 1421 1345 1050 1050 
Врлане 453 447 416 385 180 173 
Гложане 1814 1732 1630 1427 1017 936 
Грабовац 1838 1781 1699 1539 1012 917 
Дубље 1787 1760 1615 1630 1050 1095 
Дубница 1136 1044 963 831 607 504 
Ћуринац 597 543 499 421 309 246 
Купиновац 690 652 583 541 386 327 
Кушиљево 3994 3783 3549 3247 2569 2345 
Луковица 784 860 933 938 778 704 
Мачевац 408 411 394 355 217 166 
Проштинац 524 508 493 463 254 223 
Радошин 913 879 894 805 550 492 
Роанда 1189 1099 1097 1001 572 460 
Роћевац 773 700 656 601 356 344 
Седларе 1283 1212 1178 1076 690 617 
Суботица 1231 1231 1292 1256 757 667 
Тропоње 1635 1545 1540 1371 901 729 
Црквенац 1948 1796 1829 1644 1282 1157 
Табела 6.Број становника у селима општине Свилајнац (1961.-1991.)                                            
Извор:Републички завод за статистику 

 

У табели 6. Приказано је кретање броја становника у селима општине Свилајнац у периоду 1961.-2011. 
године. Анализом статистичких података долазимо до закључка да број становника опада. Свилајнац је 
обзиром на повољан географски положај, број манифестација које се у њему одржавају и број сакралних 
објеката изузетне културно-историјске вредности  општина се великим потенцијалом за развој туризма. 
Међутим, туризму се не приступа на правилан начин и не искоришћавају се све његове предности. Да би 
туризам постао једна од водећих делатности ове општине потребно је променити перцепцију становништва 
и едуковати оне који желе да се баве њиме. Обзиром на то да је већинско становништво сеоско потребно их 
је упознати са свим предностима и благодетима сеоског, руралног и екотуризма и на тај начин привући како 
туристе, тако и људе који желе да се настане у селима и побољшају свој животни стандард бавећи се 
туризом. 
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13. Структуре становништва 
Становништво представља скуп људи који се међусобно разликују по многим 

карактеристикама: полу, старости, занимању, делатности, степену стручне спреме, 
брачном стању, расној, етничкој или верској припадности итд. 

Све те  квантитативне и квалитативне разлике могу се класификовати у виду 
демографских структура становништва. Због тога структуре становништва првенствено 
представљају  расподелу јединки унутар скупа, односно њихову учесталост према 
одређеним  вредностима. 

Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања становништва, 
и директно утичу на њих, односно структуре становништва треба посматрати у 
међузависном и међуусловљеном односу и узрочно последичним везама са динамиком 
(кретањем) становништва.(Кицошев С.,Голубовић, П., 2004). 

У пракси се користе многобројне поделе становништва према структурама, а за потребе 
овог мастер рада ће се користити полна, старосна и образовна структура. 

 

13.1. Полна структура 

Полна структура представља квантитативан пропорцијални однос између  мушког и 
женског становништва у укупној популацији.  

 
 У наредном графику ће бити приказана полна структура становништва Поморавског 

округа према попису из 2002. и 2011. године, односно удео мушког и женског 
становништва у укупном броју становника Поморавског округа. 

 

 
 
График 8. Удео мушког и женског становништва у укупном броју становника Поморавског округа 
према попису 2002. и 2011. године. На основу графика примећује се да у Поморавском округу женска 
популација бројнија, како према попису 2002. године тако и према попису 2011. године. 
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Полна структура становништва у општинама Поморавског округа 
Година пописа 1961 1971 1991 2002 2011 
пол м ж м ж м ж м ж м ж 
Јагодина 
(укупно) 

125156 129363 13437 14221 37833 39393 34368 36526 34770 37082 

Градска / / / / 18105 19455 16980 18609 17583 19499 

Остала / / / / 19728 19938 17388 17917 17187 17383 

Ћуприја  
(укупно) 

16324 17143 8502 9026 18909 19838 16163 17404 14849 15796 

Градска / / / / 10314 11053 9852 10733 9348 10123 

Остала / / / / 8565 8785 6311 6671 5501 5673 

Параћин 
(укупно) 

21973 22756 10372 11139 2061 2241 28375 29926 26417 27825 

Градска / / / / 809 898 12158 13134 11979 13125 

Остала / /  / 1252 1343 16217 16792 14438 14700 

Свилајнац 
(укупно) 

16217 17460 3706 4056 16155 16981 12138 13373 11231 12320 

Градска / / / / 4638 4984 4439 4956 4327 4871 

Остала / / / / 11517 11997 7699 8417 6904 7449 

Деспотовац 
(укупно) 

12097 12408 24024 24396 1181 1216 12561 13050 11391 11800 

Градска / / / / 248 262 3293 3435 3049 3183 

Остала / / / / 933 954 9268 9651 8342 8617 

Рековац 
(укупно) 

5761 6030 14600 14767 8459 8552 6591 6960 5431 5624 

Градска / / / / / / / / / / 

Остала / / / / 8459 8552 6591 6960 5431 5624 

Табела 7. Полна структура становништва у општинама Поморавског округа (1961, 1971, 1991, 2002, 
2011.), Извор:Републички завод за статистику 

 
У табели 7.приказана је полна структура у периоду 1961.-2011. у општинама Поморавског округа. Анализом 
статистичких података уочавамо одређени шаблон што се тиче односа између мушке и женске полулације, 
како у градским тако и у осталим насељима. Наиме, уочава се преимућство женске популације што се може 
објаснити чешћим миграцијама мушког становништва и ратовима који су захватали читаву земљу. Што се 
тиче повезаности развоја туризма и полне структуре, може се рећи да је у ранијем периоду, када је 
равноправност полова што се тиче друштвене поделе рада  била на нижем нивоу него што је данас, 
ситуација била алармантна. Данас су жене подједнако квалификоване као и мушкарци и полна структура 
нема велики утицај на развој како туризма, тако и других делатности. Може се чак рећи да жене у односу на 
свој сензибилитет могу и боље разумети туризам у целости и могу више допринети његовом развоју. 
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13.2. Старосна структура 

Старосна (узрасна, добна) структура је једна од темељних одредница биолошких 
потенцијала, виталности и репродуктивних капацитета сваке популације живих бића. Из 
њеног графичког приказа (добне пирамиде) могу се транспарентно очитати трагови њене 
прошлости, садашњост и назријети могућа будућност. Стандардизиране категоризације 
добних скупина становништва примарно зависе од полазних циљева одговарајућих 
анализа; најчешће су по: 

   - годиштима (0, 1, 2,… н) 

    -петогодиштима (0–4, 5–9, 10 – 14, …н1 →н2), 

    -великим добним скупинама (0–19, 20–59, 60→), 

    -радним контигентима (♂♂: 0–14, 15–64, 65 →; ♀♀: 15–59, 60 →), 

    -образовним контингентима и писмености (0–6, 7–10, 11–14, 15–19,...н1 → н2), 

    -женским контингентима (претфертилне: 0–14, фертилне: 15–49 и постфертилне: 50→) 

Према најширим критеријима, демографија уважава конвенционалну добну 
категоризацију људских индивидуа и скупина (становништва): 

   - млади људи су до 19 (П < 20), 

    -зрели имају 20 – 59 (П 20 → 59), 

    -стари – 60 и више (П > 59) година 

Кумулацијом података за фреквенцију добних скупина од по пет или више година 
добију се релевантни подаци за компаративна истраживања како међупопулацијских 
разлика у одређеном периоду тако и темпоралних промена у свакој конкретној 
популацији. Старосна структура популације је, наиме, веома динамична квалитативно–
квантитативна особеност и у простору и у времену. На основу релација у учесталости 
младих, зрелих и старих особа, проучавано становништво (демографску масу, популацију) 
можемо сврстати у једну од три стандардне категорије (или “типа”): 

    -младо (експанзивно, прогресивно), 

   - зрело (стационарно, стагнаторно, стабилно), 

    -старо (констриктивно, регресивно). 
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У младој популацији више од 35% демографске масе припада добној скупини до 19 
година, а старе су оне популације у којима добна скупина од 60 и више година чини преко 
12% укупног становништва. Зреле популације се одликују добном структуром у којој ни 
младо ни старо становништво нема толику учесталост. Иначе, у светским размерама 
учесталост младих у појединим популацијама варира од око 30% – 50%, а старих – од око 
4% – 20%. 

 
У наредном графику биће приказана старосна структура становништва у Поморавском 

округу према попису из 2011. године коришћењем конвенционалне добне категоризације 
људских индивидуа и скупина. 

 
График 9, приказ старосне структуре становништва у Поморавском округу у  односу на укупан број 
становника. На графику се примећује највећи удео становништва старости од 20 до 59 година у 
Поморавском округу  (112394).  Број становника старости >60 година (61022) је већи од броја 
становника старости од 0 до 19 година(41100). 
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У наредној табели биће приказана старосна структура у општинама Поморавског 
округа, тачније градских и осталих насеља као и општина у целини (Попис 2011. година) 
коришћењем конвенционалне добне категоризације људских индивидуа и скупина. 

Старосна структура становништва у општинама Поморавског округа према попису 
2011. Године 

Године старости 0-19 20-59 >60 
Јагодина (укупно) 14527 38583 18787 
Градска 7788 10707 18787 
Остала 6739 17927 9904 
Параћин (укупно) 10687 29159 14396 
Градска 5161 14171 5772 
Остала 5526 14988 8624 
Ћуприја (укупно) 5643 16290 8721 
Градска 3784 10670 5017 
Остала 1859 5611 3704 
Свилајнац (укупно) 4446 11663 7442 
Градска 1930 4935 2333 
Остала 2516 6728 5109 
Деспотовац (укупно) 4163 11619 7409 
Градска 1200 3378 1654 
Остала 2963 8241 5755 
Рековац (укупно) 1654 5998 3403 
Градска / / / 
Остала 1654 5998 3403 
Табела 8. Старосна структура становништва у општинама Поморавског округа (2011.)                      
Извор:РЗС 

 

У табели 8. приказана је старосна структура становништва  у општинама Поморавског округа (Попис 2011. 
година). Анализом података долазимо до закључка да у свим општинама преовладава становништво од 20 
до 59 година, како у укупном броју становника у општини, тако и у градским и осталим насељима. Такође се 
примећује да је број становника од 0-19 година знатно мањи од броја становника изнад 60 година, што је 
забрињавајућа чињеница јер указује на убрзано старење становништва, поготово у сеоским насељима у 
којима може доћи до гашења села уколико се овај трнд настави. Овакво стање утиче и на развој туризма јер 
је старија популација мање образована што се тиче ове делатности, има мање разумевања и мање жеље за 
променама. Развојем туризма привукло би се млађе становништво и то би имало вишеструку корист за ова 
подручја. С једне стране би се увећао број младог становништв, избегло би се одумирање села, отворила би 
се нова радна места и побољшао животни стандард становништва и отвориле би се нове могућности за 
младе људе који желе да се баве овом делатношћу а са друге стране би дошло до развоја туризма и 
побољшања положаја Поморавског округа на туристичкој мапи Србије. 
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13.3. Образовна структура 

На наредном графику биће представљена образовна структура становништва 
Поморавског округа у односу на укупан број становника коришћењем следећих 
параметара: без школске спреме; основно образовање; средње образовање; више 
образовање; високо образовање и непознато, премам попису 2002. године. 

 

График 10, приказ образовне структуре становништва Поморавског округа у односу на укупан број 
становника. На графику се примећује највећи удео становништва са средњим образовањем , 67538,  док 
је број становника са основним образовањем 48935. Високо образовање има 7388 становника, док је број 
становника са вишим образовањем 6939 . Број неписменог становништва је 9539, а број становника без 
стручне спреме 13843. 
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У наредној табели биће приказана образовна структура становништва Поморавског 
округа како за општине у целини, тако и за градска и остала насељ у оквиру општина 
(Попис 2002. година). Као параметри ће се користити: без школске спреме; основно 
образовање; средње образовање; више образовање; високо образовање и непознато. 

 

Образовна структура у општинама Поморавског округа према попису 2002. године 

Општине 
Без школске спреме Основно 

образовање 
Средње 

образовање 
Више 

образовање 
Високо 

образовање 
Непознато 

свега неписмени 
Јагодина 3346 2241 14796 24648 2942 3113 724 
Градска насеља 876 451 6398 15066 2304 2698 402 
Остала насеља 2470 1790 8398 9582 1149 1481 222 
Параћин 3354 2189 13646 17435 1596 1860 614 
Градска насеља 805 425 5036 9896 1178 1520 354 
Остала насеља 2549 1764 8607 7539 418 340 260 
Ћуприја 2032 1642 7328 10601 1068 1231 310 
Градска насеља 842 534 4187 8080 920 1149 182 
Остала насеља 1460 1108 3141 2513 148 82 128 
Свилајнац 1301 940 5007 6387 628 586 260 
Градска насеља 1105 828 2610 3653 433 505 148 
Остала насеља 1204 749 2465 2513 148 82 128 
Деспотовац 2215 1593 5283 5739 456 450 178 
Градска насеља 805 425 5039 2896 1178 1520 354 
Остала насеља 1829 1378 4013 3202 173 116 147 
Рековавц 1265 934 2875 2728 249 148 98 
Градска насеља / / / / / / / 
Остала насеља 1265 934 2875 2728 249 148 98 

Табела 9. Образовна структура становништва у општинама Поморавског округа (2002.), Извор:РЗС 

У табели 9. Приказана је образовна структура становништва у општинама Поморавског округа премам 
попису 2002. године коришћењем следећих параметара: без школске спреме; основно образовање; средње 
образовање; више образовање; високо образовање и непознато. Анализом података примећује се мањи удео 
високо образованог становништва у осталим насељима у односу на градска насеља. Такође се у неким 
општинама примећује и већи удео неписменог становништва и становништва без школске спреме у односу 
на становништво са вишим и високим образовањем, што је веома негативно када се ради о развоју туризма, 
веома комплексног феномена који захтева високо образовање и велику количину знања из различитих 
области. Обзиром на то да је туризам услужна делатност људски кадар је најбитнији фактор за његов развој 
који би привукао младе образоване људе из градова којима гравитирају остала насеља, а у којима је велики 
број становника са високим образовањем. 
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14.  Могућност развоја туризма Поморавског 
округа 

Поморавски округ обзиром на свој веома повољан географски положај који му пружа 
могућност развоја транзитног туризма, на богатство природних и антропогених 
туристичких мотива који му пружају могућност развоја излетничког и сеоског туризма и 
обзиром на уређене урбане центре који му пружају могућност развоја градског и 
манифестационог туризма, има велики потенцијал за активно укључивање у главне 
туристичке токове и изузетно добро позиционирање на туристичкој мапи Србије.  

Развојем сеоског туризма спречило би се одумирање села и дошло би до миграција на 
релацији град-село уместо досадашњег тренда мигрирања становништва на релацији село-
град. Осим тога , туристи би имали јединствену прилику да буду смештени у мирнијем 
окружењу а да ипак имају могућност активног и садржајног одмора услед близине 
урбаних центара и близине атрактивних туристичких мотива који могу да задовоље широк 
дијапазон туристичких потреба. 

  Посвећивање пажње туристичком активирању Поморавског округа манифестовало би 
се позитивним учинком на финансије и на животни стандард становништва овог округа. 
Добро осмишљеном пропагандом привукао би се велики број како домаћих тако и страних 
туриста који све више теже разликости и посебности садржаја својих туристичких 
путовања.  

   Слика 4. Туристички мотиви Поморавског округа                                                                  
Извoр:www.turizam.com 
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15.  Природне туристичке вредности 
 
15.1 . Геоморфолошке туристичке вредности 

Ресавска пећина се налази у источној Србији, на подручју Горње Ресаве, 20 km 
од Деспотовца. Смештена је у кречњачком брду Бабина глава на ободу крашког поља 
Дивљаковац и на надморској висини од 485 m. Убраја се у ред најстаријих пећина у нашој 
земљи, јер је стара 80 милиона година, а старији накит се процењује на око 45 милиона 
година. Њено стварање је почело пре великог леденог доба хемијским и механичким 
радом реке понорнице у кречњачкој геолошкој подлози. 

Ресавска пећина је откривена 1962. године, иако су за њу и раније знали чобани који су 
се у пећину склањали са овцама да би се заштитили од невремена. За посетиоце је 
отворена 1972. Пећина је дуга 4,5 km, детаљно је истражено 2830 m, а за посетиоце је 
уређено око 800 m. Температура у Ресавској пећини је константна током целе године и 
износи +7°C, док влажност ваздуха варира од 80 до 100%. 

Унутрашњост пећине обилује бројним и разноврсним дворанама, каналима, галеријама, 
стубовима, сталактитима, сталагмитима, драперијама и окамењеним водопадима. 
Пећински накит присутан је већ на самом улазу, који се налази на 485 m надморске 
висине. Накит је настао растварањем калцијум карбоната, а боја зависи од минерала кроз 
који је прошла вода. Појављује се у три боје, црвеној (од оксида гвожђа), белој (од 
кристалног калцијума) и жутој (од примеса глине). 

Приликом проласка кроз пећину посетиоци се крећу спиралном бетонском стазом, 
правац обиласка је у једном смеру, односно повратак није истом стазом. Стаза пролази 
кроз различите дворане на два нивоа (горња и доња галерија). Најнижа тачка до које 
долазе посетиоци налази се на 405 m надморске висине. У горњој галерији обилазе се 
четири дворане.  

Прва је„Дворана сраслих стубова или колонада“, која је име добила по стубовима који 
су срасли од пода до таванице, а састоје се од калцита жућкасте боје. У другој, „Дворани 
кошница“, таваница је прекривена сталактитима који се још увек формирају. Другу и 
трећу дворану спаја канал црвених бреча кога у нашој земљи има само у Ресавској пећини. 
Kањонски канал је најсувљи део пећине и не садржи пећински накит.  

По средини канала налази сепонор „Слепи тунел“, дуг 25 m, који је испитан, али није 
уређен за разгледање. Kањонским каналом стиже се до треће дворане – „Предворја 
историје“. Име је добила по томе што је у њој нађен алат (камена секира, врхови копаља), 
лобања поларне лисице и огњиште праисторијског човека. Kраћим тунелима, који су 
накнадно пробијени, долази се до „Стазе окамењених водопада“, са „Оргуљама“. Дворана 
је веома акустична, а могу се видети два кристално бела кипа, „Баба“ и „Деда“. Дужим 
вештачким тунелом долазимо до четврте – „Kристалне дворане“, у којој се налази 
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пећински накит познатији као „Обешена овца“ и „Стопало слона“. Удубљење у зиду 
пећине настало спајањем сталактита и сталагмите зове се „Звоно“ или „Kавез“. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
Слика 5. Ресавска пећина                                                                                                                                                   
Извор: www.bastabalkana.com 

 

15.2 . Хидролошке туристичке вредности 
 

15.2.1. Велики бук и Велико врело   

Извор, река и водопад Велико врело налазе се у подножју планине Бељанице. 
Заштићени су Уредбом Владе Републике Србије 1995. године, као Споменик природе 
Лисине који представља особену знаменитост фонда гео наслеђа Србије. Овај водопад је 
најприступачнији од свих водопада у Србији и заслугом мештана који су препознали  
његов туристички потенцијал, свакако напосећенији. О њему се највише говори и зна. 
Најчешће је помињан у медијима, иако погрешно представљен као водопад Велики Бук 
(који се налази у близини).  

Велико Врело (или Лисине, због котлине која се тако зове) је водопад у источној 
Србији, у поднозју Соколице,врха Бељанице, на реци Велико Врело. Смештен је на око 
400 метара надморске висине. Дуго је сматран највишим водопадом у земљи, са висином 
од 25 метара, док нису откривени водопади на Старој планини и Водопад Јеловарник на 
Копаонику. Укупна висина водопада се не може пронаћи у литератури, али се 
дефинитивно може закључити да нико не говори о висини мањој од 20 метара, за највећу 
каскаду ( водопад сачињавају неколико мањих каскада изнад главне).  
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Вода која пада са ове висине у амфитеатар вертикалних страна, ствара велику буку ( 
зато се вероватно и погрешно назива). У амфитеатру вода се слива у језеро дубоко око 5 
метара, познато и као "зелени вир". Количина воде је променљива. Распон иде од 
минорних 120 литара у секунди па све до 10м3 ( 10 000 литара) такође у секунди. Вода 
која протиче је пенушава, бистра и хладна и у околним ресторанима конобари ће,када 
затражите воду, да Вам наточе у бокал директно са реке. 

 Главни извор Великог Врела удаљен је око 300 метара од водопада, испод Радошеве 
пећине, а када у летњим месецима река скоро да пресуши, вода која се појављује потиче 
из подземних река којих овде има у изобиљу. Као и све крашке воде, и ова је богата 
растопљеним CaCO3. 

Некада су овој реци постојале воденице и ваљаонице за сукно, којих је било у изобиљу, 
а данас мештани воденице претварају у ресторане, а рибњаци са пастрмком су етно храна 
овог краја. Неисцрпна снага и живот коју даје ова вода, добро је искоришћена у економске 
и туристичке сврхе. 

Ресторан "Водопад" Лисине налази се у подножју планине Бељанице, на 450м 
надморске висине, на реци Велико врело (1km узводно од ушћа Великог врела у Ресаву). 
Смештен је у самом подножју водопада Велики бук (50м) и прави је амбијент за лепо 
проведен викенд. Поседује велико имање са малим зоолошким вртом, рибњаком са 
калифорнијском пастрмком. Окружен је ливадама, пашњацима и богатом шумом. 

Од Деспотовца је удаљен 21km а од Марковца 51km. Посебан допринос пријатној 
атмосфери даје околина која је богата природним и културно-историјским споменицима. 
У непосредној близини се налази Ресавска пећина (10км), манастир Манасија (23km) и 
манастир Раваница (42km). 

       Слика 6. Велико врело и Белики бук                                                                                                  
Извор:www.wikipedia.org                                                                                                                                                                       
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15.2.2 .   Грза 

Грза је река у источној Србији. Дуга је 23 km. Настаје од река Иванштице (Горње Грзе) 
и Велике Честобродице, између туристичког насеља Грза и села Извор (Параћин). Река 
Грза је лева притока реке Црнице, која протиче кроз Параћин и западно од града се улива 
у Велику Мораву. Горња Грза и њене притоке (Врелска Падина, Велика Честобродица, 
Црвена река, Сува река, Бегровац, Свинарски поток) усекле су краће клисуре у којима је 
присутна реликтна вегетација. Дужина долине Иванштице је 11 km, а дубина клисуре 
преко 300 m, док је дужина меандарске клисуре око 2 km, а дубина преко 250 m. 

Дуж Грзе и Честобродице води магистрални пут Параћин - Зајечар који спаја долине 
Велике Мораве и Тимока. Близу туристичког насеља Грзе налази се село Сисевац и 
манастир Свете Петке. 

Грза је познатно излетиште и викенд насеље код Параћина. Излетиште Грза је добило 
име по истоименој реци. Река Грза извире из врела у подножју планине Јужни Кучај. 

 Река је дуга око 23 км. Дубина реке је између 0,5 и 1,5 метара, и стога можемо да 
кажемо да је већи поток. Река протиче кроз клисуру, дубине 300 метара, и окружена је 
брдима и висовима, планине Јужни Кучај. 

На почетку викенд насеља Грза, налази се ресторан и хотел “ Колиба“ који има 
велелепну терасу. Путем ка језерима и изворишту, изграђен је велики број викендица. 
Околина реке Грза је богата листопадним шумама, углавном јавора и јасена. Од 
животињског света могу се видети  дивље свиње, лисице, дивљи зечеви и јазавци. У самој 
реци, а посебно у језерима може се наћи аутохтона врста пастрмке. Постоје два мања 
језера, у којима је вода изразито хладна, али храбријима та чињеница не представља 
проблем, па уживају у расхлађивању током врелих летњих дана. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

  

Слика 7. Река Грза 
Извор:www.stazeibogaze.com 
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15.2.3     Говор вода 

Говор Вода је извор на брду Град, општина Рековац. Занимљивост овог извора је у томе 
што се из малене пукотине у стени чује жубор воде, која избија на површину неколико 
метара даље. Због овог жубора извор је и добио назив "Говор Вода". Овај жубор је некога 
вероватно подсетио на нечији говор. 

 Говор Вода се налази на брду Сибнички Град. Надморска висина извора је око 710м. До 
овог извора је могуће стићи из више праваца (из правца Сибнице, Каленића или из 
Жупањевца), али ни један од ових путева није ни мало лак. Колима је немогуће прићи ни 
близу извора. 

 

16.  Антропогене туристичке вредности 

17. Општина Јагодина 

         17.1. Музеј воштаних фигура 

У најлепшем делу Јагодине, у склопу туристичко-спортско-забавног комплекса Поток 
Ђурђево брдо, 28. априла 2008. године отворен је први и једини Музеј воштаних фигура у 
Србији, а шести у Европи. Музеј воштаних фигура у Јагодини за сада има 30 експоната, од 
историје, цркве, политике, науке, до културе и спорта и представља прави буквар 
историје. У својој понуди Музеј има и разноврсне сувенире, који ће вас подсећати на вашу 
посету граду Јагодини и овој интересантној установи. Музеј је свакодневно отворен за 
посетиоце од 09-20 часова. 

17.2. Аква парк 

Аква парк у Јагодини је први аква парк у Србији, који је отворен јула 2007.године у 
најлепшем делу града у оквиру спортско туристичког комплекса. 

Простире се на површини од 3,5 ха. Садржи седам базена за спортске и рекреативне 
активности са воденим атракцијама за децу и системом тобогана укупне дужине око 600 
метара. Од тога 6 тобогана је за одрасле, а 3 за малишане. Олимпијски базен испуњава све 
услове за одржавање пливачких и ватерполо такмичења по прописима светске пливачке 
федерације. 

17.3. ЗОО Врт 

Отварањем првог зоолошког врта јужно од Београда, Јагодина је свакако постала један 
од значајних туристичких центара у Србији.  Зоолошки врт се налази у туристичко – 
спортском комплексу Јагодине. У њему се налази преко 150 различитих атрактивних 
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животиња: бенгалски тигрови, лавови, леопарди, пуме, медведи, лавови, жирафа, зебре, 
камиле, кенгури, фоке и многе друге. Амбијент Зоолошки врт је прекрасно уређен и 
простире се на површини од око 2 ха. Уређен је по највишим светским стандардима са 
обученим водичима, пешачким стазама, клупама за одмор, и великим површинама под 
травом и цвећем. 

17.4. Градски парк Ђурђево брдо 

Градски парк Ђурђево брдо својим преуређивањем постао је најпосећеније излетиште у 
Јагодини и околини. То је својеврсна оаза зеленила и цвећа, предвиђен је за опуштање, 
опремљена клупама за одмор, стазама за шетњу, дечијим забавним парком. Парк је у 
централном делу обогаћен прелепом летњом позорницом са амфитеатром за 1200 
посетилаца. 

17.5. Скејт парк 

Садржај туристичко-спортског комплекса употпуњује и Скејт парк који је отворен 
30.априла 2008.године. Скејт борд полигон простире се на површини од око 1000 м2. У 
свом саставу има два базена, као и пет рампи за ролераше, скејтере и бајкере. 

17.6. Завичајни музеј 

Завичајни музеј у Јагодини је регионална музеолошка установа комплексног типа са 
јурисдикцијом у општинама Јагодина, Свилајнац, Деспотовац и Рековац. Завичајни музеј 
је основан 1954. године са задатком да прикупља музејску грађу. Завичајни музеј има 
следећа одељења: природњачко, археолошко, историјско, уметницко и етнолошко. Решен 
је проблем смештаја музеја, у згради бившег "Шоколског дома", која и сама представља 
музејску вредност. То је омогућило да се постави стална изложба експоната која сваком 
намернику на једном месту може да покаже вековни ток живота и рада на овим 
просторима. У музеју се организују тематске изложбе, а самостално или у сарадњи са 
другим установама припремају се и штампају вредне публикације. Завичајни музеј је 
познат по праисторијској збирци Археологија - археологија неолита од 6000 године пре 
нове ере до новог доба. Најпознатији археолошки експонати су: антропоморфна статуа 
"Мајка са дететом", са локалитетом у Дреновцу код Параћина и фигура "Статуа Моравка". 

17.7. Музеј наивне и маргиналне уметности 

Једина је специјализована институција у нашој земљи са посебним програмом 
музеолошке заштите дела наивне и маргиналне уметности путем активности прикупљања, 
систематизовања кроз музеолошку документацију, проучавања, излагања и публиковања. 
Основан је 1960. године у Јагодини, под називом Галерија самоуких ликовних уметника. 
Од 2007. године носи садашњи назив, под покровитељством Министарства културе РС. 
Збирка МНМУ Јагодина - интернационалног карактера, броји преко 2500 дела (слике, 
скулптуре, цртежи, графике) више од 300 уметника из периода од тридесетих година XX 
века до данас.  
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Заступљена су ликовна дела уметника из Србије, Хрватске, Словеније, БиХ, Црне Горе, 
Македоније, Републике Српске, Бугарске, Мађарске, Немачке, Италије, Кипра, Словачке, 
Белорусије, Шведске, Данске, Турске и Бразила. Стална поставка - на преко 400 м² 
изложбеног простора, обухвата репрезентативна дела најзначајнијих домаћих и 
иностраних аутора из Збирке, међу којима су светски класици- Сава Секулић, Илија 
Башичевић Босиљ, Емерик Фејеш, Богосав Живковић, Војислав Јакић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. Антропогене туристичке вредности општине Јагодина,                                                                       
Извор: www.panoramio.com 

 

18.  Сакралнe туристичке вредности 
 

18.1. Храм Светог Архангела Михаила 

Храм Светог архангела Михаила у Јагодини, познатија је као ''Стара цкрва''. Цркву је 
подигао кнез Милош Обреновић. Градња је почела 1818. год. на крају вароши да би била 
што даље од градске буке и очију Турака (Јагодина је тада била под Турском влашћу), или 
је можда кнез Милош хтео да покаже у ком правцу треба ширити и изграђивати Јагодину.  
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У то време је кнез Милош водио преговоре о миру са Марашли Али Пашом у манастиру 
Јошаница. Долазећи у Јагодину видео је да у Јагодини постоји џамија, а не постоји црква. 
Можда га је та околност посебно побудила и утврдила у намери да подигне цркву у 
Јагодини. На западној страни на зиду споља изнад улазних врата била је плоча од црвеног 
мермера на којој је стајао овај натпис: 

.. СОЗИДАСЈА СИЈА СВЈАТА ЦЕРКОВ ХРАМ СВЈАТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
У ВАРОШИ ЈАГОДИНИ ТРУДОМ И ИЗДИВЕНИЈЕМ БОГОМ УМУДРЕНОГО 
ЗАШЧИТИТЕЉА И БРАНИТЕЉА ПРАВОСЛАВИЈА ВЕРИ ВЕРХОВНОГО СЕРБИЈЕ 
КЊАЗА ГОСПОДАРА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА, ИЗ СЕЛА БРУСНИЦЕ РОДОМ У 35-ОЈ 
ЉЕТО ОД РОЖДЕСТВА БИ СЕРБИЈИ ВЛАДАЈЕЈУШЋУ МАХМЕДУ ТУРЕЦКОМУ 
СУЛТАНУ ЉЕТО ОД РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 1818, ГОД .. 

Ова плоча је била узидана изнад самих улазних врата и бележи потребне податке о 
цркви и њеним градитељима. да не би била изложена невремену и пропадању, она је 
скинута и постављена на часној трпези где се и данас налази. Ова плоча је данас 

драгоцени историјски изворе јер нам даје 
тачну годину Милошевог рођења. 

У почетку црква није имала звоник, јер 
употреба звона у црквама у то време није 
била дозвољена. После Хатишерифа од 
1830. године и добијања слободе 
богослужења и грађења светих храмова, 
кнез Милош је подигао звоник. Према 
инвентару од 1909. године данашњи 
звоник подигнут је 1871. године. 

 

 

18.2. Црква Светих апостола Петра и Павла 

Црква Светих апостола Петра и Павла у Јагодини, познатија је као ''Нова црква''. Свети 
храм је започет 16. маја 1896. године када је Митрополит Србије Михаило освештао 
темеље нове црквене грађевине. Место на коме је започета градња било је ван града, јер се 
град углавном протезао око садашње главне улице (ул Кнегиње Милице) и улицом према 
Левчу (ул 7. Јула), тзв Левачком чаршијом. Тек када је железница прошла кроз Јагодину 
отпочео је да се насељава овај део града око данашње железничке станице. Изградња 
храма трајала је три године; стајала је ондашњих 400.000 динара и освећена је на дан 
храмове славе на Свете Апостоле Петра и Павла, 29. јуна 1899. године. Храм је сазидан у 
чисто српско византијском духу и стилу. У основи има уписан равнострани крст. Има 
централно велико кубе, које се преко пандантифа ослања на четри масивна стуба у самој 
цркви. На четри стране од крста има четри мала кубета. Олтарска апсида је врло простана 
и широка.  

Слика 9. Храм Светог Архангела Михаила, 
Извор:panoramio.com 
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Унутрашњост цркве је подељена од попречних бродова трансепта стубовима који над 
собом носе и држе галерије изнад северног и јужног трансепта; изнад западних улазних 
врата налази се галерија која је дуго времена служила као место одакле су хорови певали 
на богослужењима. 

Спољашност цркве је, особито око улазних врата сва у каменој орнаментици. Изнад 
улазних врата је мали портик кога држе два елегантна и витка стуба са капителима на 

врху. Изнад вратних архиволти 
налазе се четвороделни велики 
прозори, који су издељени 
великим и витким колонелама 
од црвеног камена пешчара. 
Изнад прозора је у сегменту 
розета; и све делује ванредно 
складно и лепо. Читавом 
спољном дужином цркве 
протеже се канелура у плитком 
орнаменту од печене теракоте. 
Изнад малих прозора на 
певницама на олтарској ниси 
нема украса. Исте године је 
подигну и звоник и на њему 
намештен механизам за 
торањски сат. 

 

18.3. Манастир Јошаница 

Манастир Јошаница налази се на 10 km западно од Јагодине испод села Прњавора, са 
леве стане Јошаничке реке, на лепом и равном месту између брда Чукаре и Равног гаја у 
подножју Црног Врха. Некада је овај предео био под шумом али сада је то веома питом и 
леп крај. Храм манастира Јошаница посвећен је св. оцу Николају, а народни сабор се 
окупљао о Цветима, Великој Госпојини и "Младом св. Николи". 

Поред овог манастира тече река Јошаница која му је и дала име. Народно предање каже 
да је у пећини испод брда Шареника (пећина и данас постоји), живео у старо време неки 
испосник по имену Јоша, по коме је не само манастир него и река носе име. Испосник 
Јоша се ту први доселио, а одакле, о томе предање не говори ништа. Не зна се тачно када 
је Јошаница подигнута. По традицији Јошаница припада времену кнеза Лазара. По 
народном предању кнез Лазар је подигао Јошаницу да би се у њој венчао са кнегињом 
Милицом, по другом да би се у њој испитао, а венчао се у Раваници.. Данашњи храм је 
после већег оштећења обновљен 1786. године са извесним каснијим дограђивањима. То је 
истовремено и први писани податак о манастиру Јошаница. 

Слика 10. Црква Светих апостола Петра и Павла, 
Извор:www.panoramio.com 
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У време рата Аустрије и Русије против Турске у манастиру Јошаница било је седиште 
Коче Анђелковића (Коча капетан) из Пањевца, вође устаника у тзв. Кочиној Крајини - 
устанку против Турске. Аустрији је било у интересу да некако спречи снабдевање 
Београда намирницама, па је свесрдно помогла овај устанак и изабрала је за седиште 
манастир Јошаницу, одакле је Коча Анђелковић са својим устаницима успешно чувао 
пролаз у Багрдански теснац- кроз који је ишао пут за Београд (царски друм). После пораза 
устаника, Турци су у знак одмазде попалили манастир. После овог рата 1791.год. 
Свиставским миром Срби добијају амнестију за учешће у рату, а 1793.год. и ферман да 
могу да обнављају порушене цркве и манастире. (П. Пајкић.,1970) 

Године 1909. постављен је нови свети Престо од црвеног мермера са натписом: "Овај 
свети престо постави се при благоверном Њ. В. краљу Петру И и Њ. 
Високопреосвештенству митрополиту Господину Димитрију и настојатељу манастира 
игуману Гаврилу 1909." 

Године 1923. набављена су нова звона за Јошаницу, јер су звона која је Милош 
поклонио, однета за време И светског рата. Манастир је увек када је требало помагао 
народу. У време српско-турског рата 1876-77 уступа своје зграде за болнице. 1914 године 
прихвата велики број избеглог народа из Мачве. По одобрењу црквених власти управа 
манастира поклонила је градју за школе у Деоници, Лозовику и Белици (1912), а 1914. 
давала је огрев за резервне болнице у Јагодини у којима је било 4.000 рањених ратника. 

Према времену градње , храм манастира треба да припада Моравској школи. Најближи 
узор који је градитељ имао био је манастир Каленић - типичан представник ове школе. 
Упрошћавањем Моравског стила настала је Јошаница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слика 11. Манасатир Јошаница                                         
Извор:www.svetosavlje.org 
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19. Општина Параћин 
 
19.1. Сакралнe туристичке вредности 

 
19.1.1. Црква Свете Тројице 

Црква свете Тројице налази се у самом центру града на десној обали реке Црнице. 
Изградња је почела 1862. године да би после урушавања црква била завршена 1898. 
Рађена према пројекту Јована Илкића, 
црква је подигнута у српско - византијском 
стилу, има основу једнобродне грађевине, 
са куполом округле основе над наоса. На 
њеном западном крају налази се кула 
звонара у стилу романике. Унутрашњост 
је изведена у барокном стилу, основа 
дрвеног иконостаса рађена је у Београду док 
су иконе на њему из Русије. Посвећена је 
Светом Оцу, Богу Сину и Светом Духу. 
Света Тројица је слава цркве и града 
Параћина. 

 

 

19.1.2. Манастир Покрова Пресвете Богородице 

Манастир Покрова Пресвете 
Богородице налази се у селу Лешје 
код Параћина на планини Баби 
окружен изворима лековите воде. 
Храм, чији је ктитор жупан Вукослав, 
посвећен је Пресветој Богородици. 
Датира из 14. века а обновљен је у 17. 
веку за време епископа Никанора. 
Манастир је посебно посећен у време 
манастирске славе, Покрова Пресвете 
Богородице, 14. октобра. 

 

 

Слика 12. Црква Свете Тројице, 
Извор:www.panoramio.com 

Слика 13. Манастир Покрова Свете Богородице, 
Извор:www.srbijanac.net 
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19.1.3. Манастир Свете Петке 

Налази се на око 10км источно од Параћина на путу ка Зајечару, у селу Извор. Посвећен 
је Светој Петки и могао би бити задужбина краља Милутина из 13. века (мања црква са 

честицама мошти Свете Петке) или 
вероватније Стефана Мусића, 
сестрића кнеза Лазара из 14. века 
(већа црква где се налази олтар). У 
близини манастира извиру 
лековите воде, које, верује се лече 
очне болести. Слава манастира је 8. 
августа. 

 

 

 

 

 

19.1.4. Манастир Светог Сисоја 

Манастир Свети Сисоје смештен је крај реке Црнице, у излетишту Сисевац, 12 км 
источно од манастира Раваница. Потиче с краја 14. века и помиње се у повељи кнегиње 
Милице из 1398. године. Ктитор је монах Сисоје, духовник кнеза Лазара. Храм је посвећен 
Христовом Преображењу а слава манастира је 19. августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14. Манастир Свете Петке, 
Извор:www.svetapetkaizvor.com 

Слика 15. Манастир Светог Сисоја                        
Извор: portalmladi.com 
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19.1.5. Манастир Светог Николе 

Манастир се налази у селу Својново, на левој обали Велике Мораве, на обронцима 
планине Јухор. Првобитна црква на месту данашњег манастира била је посвећена рођењу 
Пресвете Богородице и звала се Мала Госпојина. Задужбина је српског кнеза Лазара и 
саграђена је током 14. века.  

За време своје владавине, Турци су 
срушили цркву, а обновио ју је Вожд 
Карађорђе. Према предању, када је 
Карађорђева војска заноћила на месту 
порушене цркве, Вожду се у сну јавио 
Свети Никола и рекао му да на том месту 
подигне поново цркву и посвети је њему, 
што је Карађорђе и урадио 1812. Данас се 
као манастирске славе обележавају и 
Мала Госпојина 21. септембра и Свети 
Никола 19. децембра. Поред цркве извиру 
воде које се сматрају лековитим. Једна од 
њих лечи само болести очију док је друга 
лековита код свих болести. 

 

19.1.6. Манастир Намасија 

Код села Забрега, уз реку налазе се остаци манастира Намасија (из 14. века). По 
предању, ктитор је Кнез Лазар, а храм је посвећен Светом Николи. Истраживања су 
потврдила да је у средњем веку овде постојао значајан манастирски комплекс са црквом 
посвећеном Светом Николи, о чему сведоче остаци још око 10-ак црквишта. Овај 

манастирски комплекс је један од 
најзначајнијих у овом делу Србије. 
Црква посвећена Светом Николи 
конзервирана је и обновљена у 
једном малом делу. На левој обали 
реке Црнице налазе се остаци 
цркве Светог Јована Главосека (из 
5. или 6. века), а сматра се да је на 
овом простору био највећи 
утврђени град у Поморављу по 
коме се цео овај крај звао Петрус. 
Ниже, на десној обали реке, налазе 
се остаци цркве посвећене Благој 
Марији Петрушкој. 

 

Слика 16. Манастир Светог Николе, 
Извор:www.manastiri.rs 

Слика 17. Манастир Намасија    
Извор:www.manastiri.rs 
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20. Општина Ћуприја 
 

20.1. Спомен-парк 

На само неколико километара од Ћуприје, 1805 године, одиграла се чувена Иванковачка 
битка. То је најсветлији устанички догађај после Орашца, а пре Мишара. Бој на Иванковцу 
означио је крај борбе против Јаничара и почетак рата народа Србије против Турског 
царства. Силној турској војсци коју је предводио Хафиз Паша, омиљени војсковођа 
турског султана, супроставили су се бројчано далеко слабији Карађорђеви устаници. 

Самоуверени паша хвалио се великом везиру, да је кренуо у казнену експедицију 
против Срба, обећавајући као таоце читаве породице највиђенијих српских старешина. 
Док се на другој страни, војвода Миленко Стојковић увелико припремао. Подигао је три 
шанца, у којима је имао само један гвоздени топић, а довољно бећара, добровољаца и 
војника, предвођених истакнутим војводама југоисточне Србије - Петром Добрњцем, 
Стеваном Синђелићем, Илијом Стошићем, Пауљем Матејићем и Милисавом Ђорђевићем. 
Запосели су положаје на десној обали Велике Мораве намеравајући да навуку Хафиз-пашу 
на простор од Гиља до Иванковца. Откривши устаничку намеру везир је послао Војводи 
Миленку Стојковићу преговараче, понудивши му кнество у пашалуку, на шта је добио 
одговор да Војвода Миленко Стојковић више воли да буде српски командант, него турски 
бератлија и да неће бити пролаза док су он и његови устаници живи. 

Битка је почела 18.августа и трајала је цео дан. Устаници су у великом шанцу издржали 
све турске нападе. У јуначкој одбрани, истакао се Стеван из прова, који је задобио седам 
рана. Иванковачка битка, уверила је устанике да имају снаге да се одмере и са моћним 
царством. Више се није могло несметано ићи из Цариграда у Београд и самопоуздање у 
њој стечено, сврстава Иванковац у ред највећих битака Српске револуције. 

Данас на Иванковцу постоји спомен-парк са спомеником Миленка Стојковића 
подигнутог у знак сећања на наше јунаке против турског царства. Споменик је 
рестауриран због обележавања 200. годишњице од овог за нас и нашу историју важног 
догађаја. (М. Вукичевић.,1912) 

20.2. Сакралне туристичке вредности 
 
20.2.1. Манастир Раваница 

На само 10 километара од Ћуприје, у подножју Кучајских планина, налази се манастир 
Раваница. Саградио га је Кнез Лазар Хребељановић као своју задужбину 1381 године. 
Спада у најлепше архитектонске споменике моравске школе. У склопу манастира налази 
се и црква светог вазнесења, сагарађена између 1375 и 1377 године. 
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Сам манастир опасан је јаким одбрамбеним зидом са седам кула. Убрзо након погибије 
на Косову, Кнез Лазар проглашен је за свеца и његове мошти се 1392 године преносе у 
манастир. Ту су лежале све до 1690 године, када су монаси бежећи од најезде 
непријатељске војске, побегли у Угарску носећи мошти Кнеза Лазара са собом. Тек 1989 
године његове мошти се поново враћају у Раваницу. (Љубинковић М., 2002) 

Осим по архитектури, Раваница је позната и као место на коме је почела моравска 
школа српског сликарства, а од свих средњовековних српских задужбина она се највише 
помиње у народној поезији Вука Караџића. Управу манастира Раваница 1946 године, 
преузима Игуманија Јефимија са 25 монахиња. Том приликом Раваница је после 6 векова, 
по први пут постала женски манастир. И поред многобројних разарања које је 
доживљавала и у којима је следила судбину свог народа, Раваница је мукотрпно чувана 
као изузетно сведочанство стваралачких напора српског народа. Многи уметници, 
сликари, клесари и златари, уносили су у овај манастир све своје таленте и умећа, 
преносећи нам на тај начин истовремено и дух и атмосферу свог времена.  

 

 

 

 

 

 

 

21. Општина Свилајнац 
 

21.1. Споменик Маре Ресавкиње 

Споменик Маре Ресавкиње подигнут је 1926. у част палим ратницима вароши Свилајнца 
у борбама 1912-1918. године. Свилајнац је 27. октобра те године имао ретко виђену 
свечаност. Споменик је подигнут добровољним прилозима, а откривен је на дан када је 
Свилајнац 1915. године пао у руке непријатељу, а истог дана је 1918. године ослобођен од 
непријатеља. На мермерном постаменту урезана су имена око 400 погинулих ратника 
Свилајнца са сликама., а при дну имена чланова Одбора за подизање споменика. Статуа 
девојке у народној ношњи стоји на самом врху. У десној руци држи високо подигнуту 
пламен-буктињу, а у левој ловоров венац, симболе победе и напретка.  

Слика 18. Манастир Раваница,                                                                                           
Извор: www.manastirisrbije.com 
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Споменик и трг су име добили по легенди о девојци - ратнику. Споменик је дело вајара 
Ивана Зајца, а за статуу је позирала Зор Милосављевић - Биџић. На свечаности отварања 
споменика говор је држао командант Тимочке дивизијске области, генерал Петар 
Лазаревић, рођен у Свилајнцу 1875. године.Свечаност је увеличана плотунима почасне 
чете и интонирањем химне, као и уметничким програмом хора "Станковић" из Београда. 
На дан откривања споменика све радње и државна надлештва биле су затворене. На 
домовима, чак и на малим уџерицама биле су истакнуте тробојнице и црне заставе, 
симболи поноса и туге, јер није било скоро ни једне породице која ние изгубила у 
ратовима по ког свог члана. Ретка коинциденција да једно место једног истог дана евоцира 
часове туге свог пада у ропство и часове радости које је донело ослобођење од окупатора. 

Међутим, у ноћи између 7. и 8. јула 1944. године четници су у знак освете скинули 
бронзану статуу Маре Ресавкиње са споменика и уништили је. Срећом, калуп исте статуе 
је по завршетку рата још увек постојао, те је изнова изливен и постављен 29. новембра 
1951. године, где и данас стоји. 

21.2. Споменик Стевану Синђелићу 

У спомен храбрости и одважности Стевана Синђелића - ресавског војводе и јунака 
Првог српског устанка 1991. године подигнут је споменик. Рад је академског вајара из 
Београда Михаила Пауновића и рађен је у бронзи. Покрет статуе је веома препознатљив и 
представља одлучујући тренутак битке на Чегру када је Синђелић пуцао у буре барута при 
чему је погинуло много и српских и турских ратника. Само непосредно окружење 
споменика симболично представља шанац у коме се тај пресудан моменат одиграо. 

21.3. Кућа Стевана Синђелића 

Стеван Синђелић је рођен у селу Војска, општини Свилајнац. За годину његовог рођења 
узима се 1787. Најраније године свог детињства провео је у селу у коме је рођен, а по 
раној смрти оца са мајком се преселио у Грабовац. По мајци Синђелији прозван је 
Синђелић по чему је и остао познат, док са очеве стране носи презиме фамилије Гроздићи-
Лазићи. Школовао се у Миљковом манастиру, у оближњем селу Гложану, и у раној 
младости служио код обер кнеза Петра Гложанца. Породицу је засновао у Грабовцу, 
одакле је кретао и у бојеве. Његова храброст је остала запажена у биткама на Иванковцу, 
Делиграду, Јасењару и Чегру. Стеван Синђелић је погинуо 1809. године у бици на Чегру 
пуцајући у бурад са барутом у тренутку надирања Турака. Том приликом је погинуло 
много Срба, али и Турака. Кивни на тај чин, Турци су саградили Ћеле-кулу код Ниша и у 
њу уградили 952 лобање српских устаника. Спомен-кућа Стевана Синђелића се налази у 
центру Грабовца. Осим ње, споменичку целину чине и капела, звонара и собрашница. 
Кућа представља полубрвнару покривену ћерамидом са пространим тремом. 
Унутрашњост чине три просторије: две собе и "кућа" - највећа просторија у којој се налази 
зидано огњиште и где се одвијао највећи део свакодневног живота породице. Овакве куће 
су биле уобичајене у периоду крајем XVII и почетком XIX века. Капела представља мању 
грађевину правоугаоне основе и четворосливног крова прекривеног ћерамидом. По 
предању, у њој су се ресавски устаници причешћивали пре одласка у бојеве. 
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Године 1979. комплекс Кућа Стевана Синђелића је проглашен спомеником културе од 
великог значаја. Представља ретко очуван примерак народног градитељства и има велики 
историјски значај. 

 

              

 

21.4. Зграда Ресавске библиотеке 

По својој намени била је породична кућа свилајначког трговца и политичара Димитрија 
- Мите Исаковића, оснивача првог новчаног завода у Ресави, Ресавске штедионице. 
Подигнута је 1903. године на данашњем Лазином тргу, пројектованом личним залагањем 
кнеза Милоша. Неко време служила је као зграда поменуте установе када је била стециште 
привредног живота Свилајнца. Од 1986. године у објекту се налази Ресавска библиотека. 
Основана је као Читаоница Омладине Ресавске августа 1868. године. Ресавска библиотека 
је данас стециште културног живота и 2008. године је обележила 140 година свог 
постојања. Обухвата Дечје одељење, Одељење за одрасле и Завичајно одељење са фондом 
некњижне грађе од осам хиљада докумената о Свилајнцу, те представља трезор 
сведочанстава прошлости и традиционалне културе, истовремено и маркер савремених 
збивања која неминовно постају део историје. Сам архитектонски изглед је 
карактеристичан за почетак двадесетог века и захваљујући њему је проглашена 
спомеником културе. 

21.5. Зграда старе болнице 

Зграда старе болнице проглашена је спомеником културе због свог архитектонског и 
историјског значаја. Представља један од првих центара развоја здравства и здравствене 
културе у овом делу Србије. Пројектовао ју је Светозар Јовановић старији у 
неокласицистичком стилу. Грађена је од 1906. до 1909. године и све до данас је сачувана у 
свом изворном стању и обавља функцију којој је од почетка намењена. 

  

Слика 19. Споменик Маре Ресавкиње; Споменик Стевану Синђелићу;                                                
Кућа Стевана Синђелићa                                                                                                                              
Извор: www.wikepedia.org 
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21.6. Зграда Гимназије 

Зграда Гимназије грађена је између 1875. и 1877. године у поједностављеном 
класицистичком стилу, уобичајеном за јавне објекте тога времена. Проглашена је 
спомеником културе као вредно и очувано градитељско наслеђе.Објекат је, осим по 
архитектонској вредности значајан и по доприносу образовању, науци и култури у 
историји ресавског краја. Намена објекта била је за потребе основне школе, али је, по 
оснивању, уступљена гимназијској реалци која је у почетку бројала само два разреда, а 
1881. године добила сва четири. Према првобитном плану, зграда Гимназије је била краћа 
за дужину учионице, па је наведени део према црквеној порти дограђен 1935. године. 

21.7. Кућа у Устаничкој улици 

Кућа у Устаничкој улици је саграђена као породична за потребе Жарка Тодоровића-
Маричића, свилајначког књижара и касније дворског библиотекара Александра 
Карађорђевића. Архитектонска композиција је академска, зидно платно је еклектички 
обликовано са елементима неоренесансе. Ентеријер је богато опремљен, у мермеру, 
керамици и дрвету. Ова кућа је има посебан културни и историјски значај због својих 
архитектонских и стилских вредности. Манастири 

21.8. Подрум Црквенац 

Подрум Црквенац смештен је на узвишењу са погледом на плодну моравску равницу и 
своју традицију почиње 113 година уназад, оснивањем Земљорадничко-кредитне задруге 
1897. године. Данас представља један од производних погона „Навип“ а.д. из Земуна и 
бави се производњом ракије - специјализованог програма српске шљивовице препеченице 
за домаће и страно тржиште. Садашња зграда настала је 1929. године као вински подрум 
задругара који је могао примити чак 2,5 до 3 милиона литара вина. За њим је владала 
толика потражња да је подрум морао још позајмљивати и додатне судове од самих 
чланова задруге. Тада је Црквенац важио за најнапредније село у Ресави. Важност 
делатности црквеначког Подрума најбоље осликава чињеница да су по наређењу самог 
Министра саобраћаја Краљевине Југославије Мехмета Спаха у железничкој станици у 
Марковцу у сваком тренутку морали постојати резервисани вагони специјално за потребе 
задруге из Црквенца. 

Капацитет подрума износи 150 вагона, односно 1,5 милиона литара ракије. Шљивовица 
„Бардаклија“ 45%, Лозовача 45%, као и препеченице спремне за извоз у препознатљивој 
амбалажи са српским обележјем већ преко 40 година крче пут ка светском тржишту. 
Годишњи приход од извоза достизао је чак и до милион долара. Шљивовица препеченица 
се извози на тржишта Америке, Канаде, Аустралије и Европске Уније где јој цена у неким 
случајевима прелази и познате брендове вискија. Интересантан је и податак да је у 
црквеначком подруму произведена стара шљивовица препеченица од пожегаче и црвене 
ранке одлежала у храстовој бачви чак 30 година. Названа је „Мистика Црквенца“ и 
продаје се искључиво путем аукције где је почетна цена 1.100 €, а процењена вредност 
износи чак 2.300 € по литру. 
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Као подсетник на некадашњу традицију гајења винове лозе и производњу вина у овом 
крају, у оквиру подрума постоји мали музеј виноградарства са сталном изложбеном 
поставком. Дан Светог Трифуна, заштитника виноградара, још увек се свечано обележава 
дегустацијом и оцењивањем вина. Тада се проглашава и виноградар године, а бирају и 
најбоља вина по категоријама. Већ четрнаест година уназад поводом Видовдана подрум 
организује сликарску колонију „Црквеначка палета“ чија су платна доступна посетиоцима.  

Многи познати људи су посетили подрум Црквенац. Тако су амбасадор Индије, први 
секретар руске амбасаде са сарадицима, бројни страни дописници акредитовани у 
Београду, као и посленици културне и јавне речи и уметници били његови гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Сакралне туристичке вредности 
 

22.1. Црква Светог Николе 

Свилајначка црква, посвећена Преносу моштију Светог Николе, грађена је током 1827. 
године. Подигнута је залагањем кнеза Милоша Обреновића и великим ангажовањем 
ресавског књаза Милосава Здравковића Ресавца. Захваљујући високом политичком 
положају и угледу који је Ресавац уживао код кнеза, на изградњи цркве ангажовани су 
најпознатији неимари тога доба – Јанко Михаиловић и Никола Ђорђевић. Израда првог 
иконостаса, који је премештен у цркву у село Дубница, поверена је Јовану Стеријевићу, 
познатијем као Јања Молер. Овај мајстор сликао је у већини цркава за које се везује име 
Милоша Обреновића, те је стекао углед кнежевог дворског сликара. 

Слика 20. Зграда Ресавске библиотеке; Подрум Црквенац                                                                             
Извор: www.panoramio.com 
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Данас у унутрашњости цркве Светог Николе доминира репрезентативан иконостас који 
је половоином осме деценије деветнаестог века израдио Димитрије Посниковић, веома 
тражен и цењен сликар у Србији онога времена. Важан догађај у историји свилајначке 
цркве, која сведочи о њеном месту и значају јесте постављање звона, марта 1830. године, 
неколико месеци пре него што је турска управа хатишерифом Србима признала право на 
слободу вере, чиме је одобрена и употреба звона у цркви. 

У порти храма је старо гробље где су сахрањивани угледни Свилајнчани и свештеници. 
Величином и местом, уз јужни зид цркве, доминира надгробни споменик кнезу Милосаву 
Здравковићу Ресавцу, затим гробови Добросава Здравковића Ресавца и војводе 
црноречког Милисава. Иза олтарске апсиде, на месту које је мање угледно, налази се 
група мањих надгробних споменика. 

Од предмета који се чувају у ризници цркве посебном лепотом истичу се они који 
потичу из деветнаестог века. Драгоценошћу материјала и изванредном филигранском 
обрадом издвајају се путир и крст, које је ресавски кнез даривао цркви 1827. године, а од 
богослужбених књига значајну вредност има и Јеванђеље штампано у Москви штампано 
1759. године. 

 

 

 

 

 

 

 

22.2. Миљков манастир 

Миљков манастир се први пут помиње у турском попису као манастир Пречисте 
Ваведење средином 15. века. Раније се звао Буковица, по селу које је у близини некада 
постојало. Данашње име је добила по свом добротвору, кнезу Миљку Томићу, који је на 
темељима старе подигао нову цркву. Манастир је имао важну улогу у време Првог 
српског устанка због свог положаја у близини скеле на Морави куда је преношено оружје 
и муниција. Сродство оца Миљка са Карађорђем је допринело да манастир заузме 
значајно место у Првом српском устанку јер су се у њему устаници из Ресаве и Шумадије 
тајно састајали. Звоно из Миљкова је вероватно било прво звоно које је зазвонило у 
ослобођеној Србији 1830. године. 

Слика 21. Црква Светог Николе, 
Извор:www.panoramio.com 
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 Однето је у Крагујевац, а потом у Раваницу, где се и данас налази. На њему постоји 
натпис: "ливено за владе врховног вожда народа српског Георгија Петровича" и било је 
поклон Миљкову за пружену помоћ у организацији Устанка. У време после бољшевичке 
револуције у Русији велики број црквених великодостојника је пребегао на запад. 
Споразумом између Српске Православне и Руске заграничне цркве, Миљково је постао 
руско-српски општежитељни манастир. Представљао је центар Руске црквене дијаспоре у 
Србији, посећиван од стране највиших руских црквених великодостојника из целог света. 
Свети Јован Шангајски, заштитник путника, замонашен је 1926. године у овом манастиру. 
Данас се овде могу целивати честице његових, као и мошти Свете Јелисавете и инокиње 
Варваре. По напуштању Миљкова руски монаси су за собом оставили копију чудотворне 
иконе Богородице Ахтирске, једне од најпознатијих руских икона. 

Свој данашњи изглед са црквом и два конака манастир је добио 1856. године. Црква је 
сазидана од камена са тлоцртом у облику тролиста, а изнутра осликана живим бојама 
највећим делом руком монаха Наума (Андрића) 1967/1968. године. Живопис обухвата 
копије најлепших средњевековних фресака. 

 

 

 

 

 

 

 

22.3. Црква полубрвнара 

У црквеној порти у селу Гложане налазе се најстарија очувана црква полубрвнара у 
Ресави заједно са новом црквом изграђеном 1937. године. Обе су посвећене Светом 
Николи. Полубрвнара је саграђена 1820. године на остацима цркве спаљене у доба Турака. 
Архитектонска вредност цркве је велика јер припада типу већих цркава ове врсте, а неки 

од њених облика могу се мерити са најуспелијим 
остварењима брвнарског начина градње. 
Иконостас и иконе датирају из периода градње 
цркве и представљају посебну вредност, а сликао 
их је мало познати сликар Костадин. 

 

Слика 23. Миљков манастир, 
Извор:www.svilajnac.rs 

Слика 24. Црква полубрвнара, 
Извор:www.crkve.com 
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22.4. Манастир Светом Николају Чудотворцу 

На сејалишту некадашњег села Добршево, око 2 km узводно од Миљковог манастира у 
XVII веку саграђен је манастир посвећен Св. Николају Чудотворцу. Село Добрешево више 
не постоји, а његова територија припала је атару села Гложане. Залагањем житеља 
Гложана, остаци манастира су обновљени 2004. године. Новоизграђена црква је у основи 
већа од некадашњих темеља, а камени остаци зидина видљиви су у олтарском делу. При 
изградњи цркве пронађени су остаци људских костију за које се претпоставља да потичу 
од људи страдалих од турских руку, вероватно на овом истом месту. 

22.5. Манастир Златенац 

На месту од давнина познатом као „црквине“, на самој обали Велике Мораве, налази се 
манастир Златенац за чије се постојање зна из списа из XVI. века. Саграђен је за време 
владавине деспота Стефана Лазаревића у српско-моравском стилу. Претпоставља се да је 
порушен непосредно после Велике сеобе Срба 1690. године под патријархом Арсенијем 
III Чарнојевићем и други пут по гушењу Првог српског устанка. Изнова је обновљен 
подизањем грађевине на темељима старе цркве. Проглашењем за самостални 
општежитељни манастир 1980. године, у Златенцу почиње успон монашког живота и 
напредак. 

Захваљујући живописном пејзажу у коме је смештен, као и уређеном прилазу литици са 
обале Мораве коју краси манастирска воденица, Златенац је веома посећен, нарочито на 
празник Светих Врачева Козме и Дамјана, којима је и посвећен. 

 

 

 

 

Слика 25. Манастир Златена                                                                                                            
Извор: www.panoramio.com 
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22.6. Манастир Пречисте Богородице - Радошин 

У атару села Радошин, окружен забранима шума и удаљен 500 м од обале Велике 
Мораве налази се манастир Пречисте Богородице. 

Поуздано се зна да је постојао већ на самом почетку 15. века, у време када је деспот 
Стефан Лазаревић добио титулу, јер су се у њему преписивале књиге од 1402. до 1427. 
године. Ктитор некадашњег манастира Радошин био је војвода Радослав Михаљевић. О 
величини и богатству некадашњег манастира говоре остаци камене пластике који упућују 
на велелепно здање грађено по правилима моравске школе. 

На остацима средњевековног храма, у време Другог светског рата подигнута је нова 
црква, а манастир је изнова оживео настањивањем монахиња 2002. године. 

22.7. Манастир Томић 

Манастир Томић је најјужнији манастир на територији општине Свилајнац. Налази се у 
селу Војска, на обронцима Багрданске клисуре, десној обали Велике Мораве. 

Постојање овог манастира је забележено по први пут крајем XIV и почетком XV века. 
Неки делови старе цркве су сачувани и на њима подигнута нова једнобродна грађевина. 
Унутрашњост цркве је скромна, још увек без живописа. Посвећен је Св. апостолу Томи. 

Манастир живи захваљујући доброчинитељима из Војске који се окупљају сваке године 
о Трновој Петки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 26. Манастир Радошин; Манастир Томић                                                           
Извор: www.manastiri.org 
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23. Општина Деспотовац 
 

23.1. Музеј угљарства 

Сењски Рудник, основан 1853. године, најстарији је активни рудник мрког угља у 
Србији и представља најстарију очувану индустријску област. Сењски Рудник као 
рударски комплекс занимљива је мешавина живе историје и савременог рударства. 
Комплекс се састоји из Александровог поткопа, најстаријег рударског окна изграђеног 
1853. године и помоћних зграда: управна зграда саграђена 1860. године, радионица и 
ковачница саграђена 1922. године и централног магацина изграђеног 1930. године, у коме 
се данас налази зграда Музеја угљарства. У саставу рударског комплекса налази се и данас 
активно рударско окно јаме “Сењски Рудник” изграђено је 1898. године. У периоду 
између 1922. и 1925. године ово рударско окно било је опремљено гвозденим извозним 
торњем, уместо старог дрвеног торња, и парном машином произведеном 1872. године. 
Парна машина је у Сењски Рудник донета из рудника Врдник (Фрушка Гора), у добром је 
стању и још увек ради. 

Рударско насеље Сењски Рудник изграђено је на шумовитим брдима изнад комплекса 
рудника угља. Насеље је типично за индустријске заједнице касног 19. и раног 20. века, а 
очуване су стамбене зграде, школа, Дом културе, црква, зграда железничке станице, 
ресторан и болница. У оваквом јединственом индустријском пејзажу четири објекта 
користе се као део музејског комплекса: управна зграда изнад Александровог поткопа, 
радионица, Музеј угљарства и извозни торањ са парном машином. На простору између 
ових зграда налази се парк са тешким машинама и великим предметима коришћеним у 
рударским окнима Сењског Рудника и других рудника Србије. 

Зграда централног магацина адаптирана је 1980. године и од тада се користи као 
јединствени технички музеј угљарства у Србији, који презентује предмете и историју 
Сењског Рудника и других српских рудника угља и рударских насеља, од Римског 
периода до данашњих дана. Стална поставка Музеја угљарства састављена је од збирки 
римских и средњевековних рударских алатки, рударских лампи, рударског алата и машина 
19. и 20. века, рударских униформи, уметничких дела и изузетне колекције оригиналних 
фотографија са почетка 20. века. 

23.2. Парк макета 

На излазу из Деспотовца на првом километру према Ресавској пећини налази се Парк 
Макета. Парк Макета је јединствена туристичка понуда не само општине Деспотовац већ 
и целе Србије. Простире се на површини од 3000м2. 

Парк је настао 2008. године. Више од пар година трајала је израда макета. Резултат је 
тренутна поставка средњовековних манастира и наших српских кућа. Оне су верне 
реплике урађене у сразмери 1:17. 
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24. Сакралне туристичке вредности 
 

24.1. Манастир Манасија 

Манастир Манасија је један од најзначајнијих споменика српске средњевековне културе 
и припада Моравској стилској групи. Манастир је задужбина Деспота Стефана Лазаревића 
и изграђена је између 1407. и 1418. године. Одмах по оснивању Манасија је постала 
културни центар деспотовине. Ресавска књижевна школа била је чувена по својим 
преписима и преводима и после пада деспотовине-кроз цео XV. и XVI. век. 

Манастирски комплекс се састоји од цркве, трпезарије и утврђења са 11 кула, од којих 
се највећа – ДОНЖОН, или Деспотова кула, налази северно од цркве. Манастир Манасија 
је за време свог постојања пуно пута пустошена и разарана. Већина фресака је неповратно 

пропала, а мозаик је само делимично 
сачуван. У доњим зонама певница очувани 
су величанствени Свети ратници, а у 
горњим сценама из живота Господа Исуса 
Христа и његове приче из Јеванђеља. У 
олтарској апсиди насликано је причешће 
апостола и поворка Светих отаца, међу 
којима и први српски апостол – Свети 
Сава. (Томић В. и С., 1998). 

 

 

Слика 27. Музеј угљарства; Парк макета                                                                                   
Извор: www.turizam.autentik.net 

Слика 28. Манастир Манасија                                         
Извор: www.serbia.com 
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25. Општина Рековац 
 

25.1. Сакралне туристичке вредности 
 
25.1.1. Манастир Каленић 

Манастир Каленић представља највећу знаменитост Левча. Изграђен је у 15. веку под 
покровитељством протовестијара Богдана. Сматра се да је дело чувеног средњевековног 
мајстора Рада Боровића. Посвећен је ваведењу Богородице. Манастир Каленић је 
задужбина протовестијара (=протодавијара) Богдана, благајника деспота Стефана 
Лазаревића. Изграђен је у периоду од 1407. до 1423.године, и од тад је претрпео више 
пустошења, рестаурација и измена. Највеће разарање, манастир је претрпео 1600. године 
од стране Турака. Обновљен је тек 100 година касније од стране калуђера из манастира 
Мораче. Касније, током следећег турског рата (1788-1791), манастир је био једно од 
упоришта Кочиног устанка. Манастир је од Коче на поклон добио једно звоно. За одмазду, 
Турци су поново запалили и разорили манастир. Нова обнова манастира (делимична) 
започета је 1806. године под покровитељством Карађорђа. Вође устанка (1804-1815), су 
овде често одржавали своја саветовања. У манастир Каленић су из манастира Фенек у 
Срему, 1815. године биле пренете мошти цара Стевана Првовенчаног и овде су остале све 
док нису пренете у Студеницу 1839. године. 

Нови двостпратни конак од чврсте дрвене грађе, изграђен је 1824. године, под 
покровитељством кнеза Милоша Обреновића. Бурној историји овог манастира, може се 
додати и убиство шабачког владике Максима, у јуну 1844. године, који је овде убијен и 
сахрањен. Овај злочин је по свему судећи резултат политичких сплетки. Од осталих 
занимљивости везаних за овај манастир, можемо поменути да је овде извршено измирење 
кнеза Милоша и његове жене Љубице.(Поповић Т.2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 29. Манастир Каленић                   
Извор: srpskoblago.rs 
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25.1.2. Манастир Прерадовац  

Манастир je подигнут у XIII веку. Обновљен је 1871. године, од стране епископа жичког 
Јанићија и братства манастира Каленић. Најновија његова обнова, започета је 1996. 
године, за време Епископа Саве, Обнова је довршена 2004. године, када је црква 
фрескописана и освећена, од стране Епископа шумадијског Јована. 

Скромни историјски извори, као и народно предање, постојање манастира у Прерадовцу 
везују за суседни манастир Каленић. Верује се да је црквица подигнута међу каленићким 
виноградима, да би монаси који су учествовали у радовима имали могућност учествовања 
у богослужењима. Остао је помен да су Турци 1788. године запалили манастирске зграде у 
селу Прерадовцу, односно да је црква запаљена током Хаџи Проданове буне 1814. године. 
У једној пригодној књижици поводом обнове и васпостављања манастира у XX и XXI 
веку пренето је мишљење, без научне потврде, стручњака који су радили на заштити 
манастира Каленића, да би он могао бити подигнут пре Каленића. Мада се у поменутој 
публикацији помиње да постоји запис  да је црква обнављана од 1857. године и да је 18. 
октобра 1861. године освећена од Митрополита српског Михаила, у храму се налази плоча 
са натписом да цркву подиже 1871. године Епископ ужички Јоаникије Нешковић (игуман 
Каленића средином XIX века) трудом каленићког братства. Посвета светом Симону 
монаху (краљу Стефану Првовенчаном) вероватно је у вези са склањањем његових 
моштију у манастир Каленић од 1815. до 1839. године. 

Црква Светог Симона монаха у Прерадовцу била је парохијска за житеље села Волујка, 
Пуљака, Дубнице, Секурича, Белушића, Брајановца, Калудре, Лепојевића и Опарића и о 
томе су сачуване матичне књиге крштених, венчаних и опојаних. Монаси који ту служе 
везани су за манастир Каленић. Након Другог светског рата, са осталим пољопривредним 
поседима манатира Каленића, одузете су и парцеле (виногради) у околини некадашње 
прерадовачке цркве. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 30. Манастир Прерадовац, 
Извор:www.panoramio.com 
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25.1.3. Манастир Ралетинац 

На шумовитим обронцима Кременца, недалеко од села Великих Пчелица код Рековца, 
налази се манастир Ралетинац посвећен Светим Апостолима. Нема поузданих података 
када је настао. Према народној традицији, подигнут је почетком 15. века као испосница 
оближњег манастира Денковца. По другом предању манастир је задужбина извесне Рале, 
једне од три кћери непознатог српског племића који је погинуо у Косовском боју. По том 
предању и по именима ове три девојке Рале, Дене и Саре – сазидане су три цркве на 
подручју села Великих Пчелица. Ове светиње су по њиховим именима назване: 
Ралетинац, Денковац и Саринац. 

Ово предање је и данас живо, а 1940, сликар Јанко Брашић из Опарића, насликао је у 
манастирској трпезарији три побожне сестре, међу којима је и Ралетина. Најстарија црква 
није сачувана. Све до 1870. године, манастир је био у рушевинама, а тада је манастирсу 
цркву почео да обнавља трговац Јован Ракић. На старом црквишту подигао је богомољу и 
конак. Нешто касније (1893), постављен је иконостас, а потом призидана припрата и 
изграђени конаци. Коначно уређење – обнова манастира завршена је 1977. године. 

Црква има изглед једнобродне грађевине правоугаоне основе са полукружном 
олтарском апсидом. Засведена је полуобличастим сводом. Кров је двосливан. На фасади 
су велики лучни отвори. Изнад припрате је мали квадратни звоник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1.4. Манастир Денковац– Успенија Пресвете Богородице 

Најстарији писани запис говори да се манастир Денковац првобитно звао Северин, и 
помиње се у турском попису из 1530. године, као манастир у селу Денковцу у 
Крушевачкој нахији. Његова обнова је трајала од 1965. до 1987. године, када је окончана 
обнова Успенијског храма. 

Слика 31. Манастир Ралетинац, 
Извор: www.travel.rs 
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На месту остатака средњовековног манастира, у долини Дуленске реке, недалеко од 
села Велике Пчелице, почела је 1965. године обнова манастира Денковца. Манастирски 
храм посвећен Успењу Пресвете Богородице освећен је 1986. године. 

Један слој предања постанак манастира везује за време краља Драгутина, а други за 
турско доба, каду су три сестре истовремено подигле Денковац, Ралетинац и Саринац. 
Била је жива и традиција да је манастирско кубе било толико високо да се могло видети из 
велике даљине, односно да је у њему столовао Владика кога су због блага убили хајдуци. 
На путу од Денковца до Ралетинца и данас се налази гроб назван у народу Владичин гроб. 
У једном делу литературе наговештава се да би левачки манастири у околини 
Жупањевачког града могли припадати „преднемањићком времену“. Оваква пртпоставка 
наслања се, вероватно, на идеје о ранохришћанском пореклу храмова у Жупањевцу. 

На основу турских пописних дефтера види се да је манастир током XVI века био 
активан као Северин код села Денковца у Крушевачкој нахији са два монаха. 
Претпоставља се да је запустео у XVII веку и да због удаљености од насеља и главних 
комуникација није обновљен у XIX веку као што је био случај са манастирима и црквама у 
околини. Сведочанство из друге половине XIX века говори како остаци упућују да је 
стари манастир имао правоугаону основу са три травеја и да је био ограђен зидом. 

Данашња манастирска црква рађена је у моравском стилу као трихонокос са 
омалтерисаним и окреченим фасадама. Кров је полуобличаст, покривен бакарним лимом. 
На дуборезном иконостасу налазе се иконе из 1986. Године. Нови конак је великих 
димензија и састоји се од приземља и спратног дела са четвоространим кровом. 

 

 

 

 

 

 

25.1.5. Манастир   
25.1.6.  

  

Слика 32. Манастир Денковац, 
Извор:www.travel.rs 
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25.1.5.Саринац – Вазнесења Господњег 

Недалеко од Великих Пчелица на малом платоу изнад Дуленске реке, налази се 
обновљени манастир Саринац. Предање је једино сведочанство да је овај манастир 
постојао у даљој прошлости. 

Претпоставља се да је саграђен крајем XIV века, непосредно после Косовске битке. На 
месту црквине направљен је нови и освећен 1996. године. 

Недалеко од Великих Пчелица на малом платоу изнад Дуленске реке налази се 
обновљени Световазнесењски манастир Саринац. Легенда и његово заснивање повезује се 
са три сестре које у XIV веку подижу у Левчу три манастира (Денковац, Ралетинац, 
Саринац). До обнове, од првобитних грађевина, цркве и конака, очувани су само нејасни 
трагови темеља. 

Деведесетих година XX века почиње обнова, подизањем нове цркве и конака. 
Манастриски храм је скромних димензија, грађен у духу средњовековне рашке 
архитектуре. То је једнобродна грађевина са отвореним тремом на западу и петостраном 
плитком олтарском апсидом ма истоку. Изнад централног простора уздиже се масивна 
осмострана купола. Зидана је од белих опека, а фасаде су обрађене полихромно, зидови су 
бели, а оквири око прозора и кровни венци црвени. Засведена је полуобличастим сводом и 
покривена бакарним лимом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 33. Манастир Саринац                                                               
Извор: www.srbijanac.com 
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26. Закључак 

На основу свих наведених података долазимо до закључка да је Поморавски округ и те 
како богат туристичким вредностима које пружају могућности развоја различитих 
облика туризма. Становништво је веома битан фактор развоја туризма, поготово 
становништво сеоских насеља у којима се налази обиље туристичких вредности довољно 
атрактивних да привуку како домаће тако и стране туристе, али недовољно 
валоризованих. 

 Имајући у виду да туризам представља услужну делатност, људки кадар је веома 
битан фактор за развој туризма.  

Проблем који се тиче становништва се углавном везује за недовољан број становника у 
селима, као и за недовољан број стручног кадра. Узрочно-последичним односом на 
релацији становништво-туризам постигле би се бројне позитивне промене. С једне 
стране, развојем туризма, дошло би до побољшања животног стандарда становништва 
и до спречавања одумирања села, а са друге стране би становништво својим залагањем и 
позитивним ставом о развоју допринело побољшању позиције овог округа на туристичкој 
мапи Србије.  

 

 

  



Становнитво као фактор развоја туризма на селу Поморавског округа 

70 
 

Литература: 
1. Вукчевић М., (1912): Карађорђе II, Београд 
2. Ђукић Д., (1976): Климатологија, Географски факултет, Београд 
3. Ђорђевић Ж., (2002): Јагодина слике сећања, Народна библиотека, Јагодина 
4. Кицошев С., Голубовић П., (2004): Геодемографија, ПМФ, Универзитет у Нишу, 

Ниш 
5. Љубинковић М.,(2002): Манастир Раваница, управа манастира Раваница, Београд 
6. Мијатовић С., (1930): Ресава, насеља и порекло становништва, Српска Краљевска 

Академија, Београд 
7. Марковић Ђ.Ј.,(1966): Проблеми морфохидрогенезе Југославије 
8. Пајкић П., (1970): О историји манастира Јошанице, Саопштење IX, Београд 
9. Републички завод за статистику: Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 

1961, 1971, 1981, 1991, 2002, 2011., Београд 
10. Поповић З.Т., (2008): Водич до манастира у Србији 
11. Петровић П., (1989): Споменици и спомен обележја општине Параћин, Параћин 
12. Републички завод за статистику (2003): Пол и старост 2002., подаци по насељима 

и општинама, попис становништва, домаћинства и станова, Београд 
13. Републички завод за статистику (2012): Пол и старост 2011., подаци по насељима, 

Београд 
14. Републички завод за статистику (2014): Занимања, попис становништва, 

домаћинства и станова, Београд 
15. Републички завод за статистику (2012.): Активност и пол, подаци по општинама и 

насељима, Београд 
16. Томић. В. и С. (1988): Манасија Ресава, Управа манастира Манасија, Београд 

 

 

 
 

  



Становнитво као фактор развоја туризма на селу Поморавског округа 

71 
 

 


