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УВОД 

У Крушевачкој котлини пољопривреда је одувек била једна од најважнијих 

делатности што потврђују дугогодишње искуство и традиција у пољопривредној 

производњи у овом крају. У периоду транзиције и пропадања великих индустријских 

система, пољопривреда се позиционирала као једна од водећих делатности у привреди 

овог краја, са значајним уделом у укупно оствареном дохотку. Увиђајући значај 

пољопривреде, на државном као и на локалном нивоу, последњих година се улажу 

напори како би се њен развој поспешио. Држава и локална самоуправа израдили су 

бројне програме са циљем унапређења ове делатности, али и поред великог залагања и 

даље су присутни разни недостаци који успоравају њен развој. Пољопривредна 

производња је и даље уситњена и има традиционалан карактер. С обзиром на то да 

пољопривреда представља основни извор прихода руралног становништва, које чини 

више од 50 % укупне популације општине Крушевац, њен значај огледа се и кроз улогу 

коју има у очувању и ревитализовању сеоских насеља. 

Пољопривредна производња неког подручја одређена је бројним природним и 

друштвеним факторима који су предмет проучавања различитих наука. Овај рад 

подједнако се бави приказом природних и друштвених чиниоца који утичу на 

пољопривредну производњу у Крушевачкој котлини, па су они уједно предмет 

разматрања рада.  

Основни циљ рада је да се детаљно анализирају и сагледају могућности 

искоришћавања физичко-географских и друштвено-географских услова за развој 

пољопривреде, а акценат је стављен на важну улогу коју пољопривреда има као фактор 

ревитализације сеоских насеља овог подручја. 

Задаци који су приликом израде рада постављени су: 

- анализа физичко-географских услова као чиниоца развоја пољопривредне 

производње у Крушевачкој котлини 

- анализа друштвено-географских услова као чиниоца развоја пољопривредне 

производње у Крушевачкој котлини 

- утврђивање могућности даљег развоја пољопривредне производње у 

Крушевачкој котлини  

Рад је израђен на основу доступне литературе, без теренских истраживања, а од метода 

су коришћени анализа, компаративни и дескриптивни метод. Садржај рада одредили су 

елементи који утичу на пољопривреду а у овом раду су дати кроз положај, границе и 

величину изучаваног подручја, физичко-географске одлике, друштвено-географске 

карактеристике и одлике и могућности пољопривредне производње.  
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

КРУШЕВАЧКЕ КОТЛИНЕ 

Крушевачка котлина захвата простор централног дела Србије, и налази се у 

најјужнијем делу панонског обода и мезорегије перипанонске Србије, у оквиру 

микрорегије Западно Поморавље. Она је саставни део  композитне долине Западне 

Мораве и представља једну од њених највећих и најважнијих котлина. Крушевачка 

котлина је смештена између Левча и Темнића на северу, Жупе, подгорине Копаоника и 

Јастрепца на југу, Краљевачке котлине и Ибрске долине на западу, и великоморавске и 

јужноморавске долине на истоку. Представља регионално средиште за пределе северно 

и јужно који су природно упућени на њу.  Због природне предиспонираности терена 

путеви из Темнића, Жупе, подгорине Јастрепца и Копаоника воде ка Крушевачкој 

котлини и сви ови крајеви гравитирају ка котлини. 

Котлина представља најпогодније место за 

размену привредних добара целог предела од 

Јухора на северу до Јастрепца и подгорине 

Копаоника на југу јер је раскрсница, плоднија је и 

гушће насељена од предела који је окружују, што 

јој даје посебан регионални значај. У њој се налази 

неколико мањих средишта, и једно веће -  

Крушевац. 

Крушевачка котлина захвата простор од 

Трстеничке сутеске на западу до Мрзеничке 

сутеске на истоку. На североистоку је нашироко 

отворена према Параћинско – јагодинској котлини; 

њен северни обод чини Јухор (773 m). Са истока 

котлину ограничава Мојсиње (489 m), са југа 

планина Јастребац (1429 m) са својим огранцима, а 

са запада венац мањих и већих брда и брдашца око 

Трстеника: Велико брдо (403 m), Грабовачко брдо 

(436 m), Јагодин брдо (416 m) и Рогови (513 m). 

Дужина ове котлине на линији Трстеник – Текија 

износи 35 km, а ширина јој је различита у источном и западном делу. На линији 

Врбнице – Карановчић широка је око 23 km, док је на линији Пољна – Лопаш широка 

свега око 16 km. (Савић, O. 1969) 

Карта 1. Положај Крушевачке 

котлине на карти Србије 

Извор: http//www.hidmet.gov.rs/ 
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Друмске саобраћајнице и железничка пруга који пролазе кроз Крушевачку котлину дају 

јој велики транзитни значај. Један од главних саобраћајних коридора је Е-75, који из 

југоисточне Европе води ка Западној Европи, пресеца субрегион Крушевца са 

североисточне стране. Крушевац је са овим правцем повезан  државним магистралним 

путем М-5 (Појате-Крушевац-Краљево) код Појата, на 25 km од Крушевца, преко кога 

се читаво подручје прикључује на мрежу европских аутопутева.(Локални програм 

заштите животне средине, 

2015)  

 Магистрални пут М-5 

налази се са десне стране 

Запане Мораве и поред тога 

што повезује цело подручје 

са мрежом европских 

аутопутева, представља 

значајан западноморавски 

коридор који се поклапа са 

правцем европског пута Е-

761 и представља везу 

аутопута Београд-Ниш и 

будућег аутопута Београд-

Јужни Јадран.  

Железничка пруга 

Сталаћ-Краљево-Пожега је са 

североисточне стране 

повезана са пругом Београд-

Ниш-Сталаћ а са западне 

пругом Сталаћ-Крушевац-

Краљево-Чачак-Ужице, тако да котлина има везу и са пругом Београд-Бар. 

 

 

 

Карта 2. Саобраћајни положај Крушевца 

Извор: http//www.omnico.co.rs/ 
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2. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

Физичко-географска обележја у овом раду посматрана су са аспекта њиховог 

утицаја на обим и структуру пољопривредне производње Крушевачке котлине. Они 

представљају природне услове који су значајни за све гране пољопривредне 

производње, а нарочито за биљну производњу која највише зависи од природних 

фактора. Физичко-географска обележја представљена су геолошком грађом, 

морфолошким особинама, климатским карактеристикама, хидрографским 

карактеристикама, педолошком структуром и природним стаништима. 

2.1. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Крушевац и његова околина заузимају централни део Балканског полуострва, на 

месту где се спајају велике геолошке формације (карпатска, динарска, српско-

македонска), што је условило разноликост геолошке подлоге.  

Најстарије стене на простору Крушевачке котлине чине кристаласти шкриљци, 

представљени микашистима, гнајсевима и амфиболитима. По Кости В.Петковићу, који 

је проучавао геолошки састав Крушевачке котлине, планински обод котлине је 

изграђен од кристаластих шкриљаца. На северу се налазе шкриљци Јухора од кога се 

један део одваја и протеже све до Михајловца и Љубостиње. На истоку шкриљци су у 

саставу Мојсињске планине, а јужни обод кристаластих шкриљаца је Јастребац и 

његови огранци. Овај кристаласти бедем на југу је прекинут само код Мајдева 

масивним крчњацима старости доње и горње креде. Кретацејске творевине налазе се и 

на западном ободу котлине код Трстеника, изграђене од конгломерата, битуминозних 

шкриљаца, лапораца и кречњака. У сармату се залив Паратетиса из великоморавске 

долине увлачио у котлину што потврђује мноштво наслага сарматских пескова и глина. 

У овим наслагама на више места је пронађен лигнит ( код села Гари, Камењача, у 

Горњој и Доњој Црнишави, код Падежа, Медвеђе и у Брајковцу). Из овог сарматског 

залива вирила су само острава од кристаластих шкриљаца између Јухора и Мојсиња, а 

највише од њих је Градиште (397 m) код Кукљина. Нешто старије творевине миоцена 

прекривене сарматом, код Беле Воде и Читлука, представљене су компактним 

пешчарима беле боје, који су познати као изврстан грађевински материјал. У плиоцену 

је наступила језерска фаза у котлини током које су наталожени седименти око 

Глободера. Плиоцени седименти захватају велики део простора и од њих су сачињена 

развођа котлине према Лесковачко – алексиначкој котлини на истоку и Параћинско – 

јагодинској котлини на северу. Након повлачења плиоценог језера реке су усекле своје 

токове у језерску раван и створиле алувијалне наслаге по речним долинама као 

најмлађе геолошке творевине. 
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2.2. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Крушевачка котлина представља тектонски облик рељефа чије је даље 

обликовање настало радом језерских таласа током постојања неогеног језера у котлини, 

као и процесима кроз све фазе његовог настајања и нестајања. На ове процесе 

надовезало се и деловање површинских токова које траје и данас. Котлина је окружена 

планинама које сачињавају њен обод. 

У Крушевачкој котлини током терцијара постојало је језеро. Представљало је 

залив Панонског језера. Највиши ниво језера достизао је висину од 940 m, док му је 

највећа дубина била 790 m. Како се Панонско језеро није одмах повукло већ се 

сукцесивно спуштало, тако је различитим нивоима створило језерске терасе. Фосилне 

абразионе терасе висине 154 m изражене су на северној страни Јастрепца, јужној страни 

Јухора и југоисточној страни Копаоника. Резултат језерске фазе котлине, поред 

језерских тераса, јесте и стварање језерске заравни са просечном висином од 362 m. 

(Јовановић, С. 1993) 

Након повлачења језера реке су почеле да се усецају у језерску зараван и да је 

рашчлањавају па су тако створене долине Западне Мораве и њених притока Расине и 

Пепељуше, као и многих потока. Усецањем у зараван ове реке су створиле читав низ 

тераса које су важан елеменат рељефа у 

котлини. Западна Морава је више пута 

мењала своје речно корито и формирала 

три речне  терасе које се најбоље уочавају 

на десној обали, између насеља Читлук и 

Крушевац. Најнижа (најмлађа) речна 

тераса која је и најраспрострањенија 

захвата површину између Крушевца, 

Западне Мораве и Расине, и протеже се 

западно од насеља Читлук, надморске 

висине 140 m. Друга (старија) тераса је 

очувана на знатно мањем простору, 

захвата појас између насеља Читлук и 

Крушевац, надморске висине око 140 m. 

Од треће терасе оштро је издвојена терасним одсеком, док према млађој тераси одсек 

није тако јасно изражен. Ова тераса у односу на ток Расине има висину од 3-7 m и 

одвојена је од ње стрмим одсеком који река руши и подрива. Највиша и најстарија 

тераса има надморску висину од око  150-160 m и сачувани су само њени делови. 

(Просторни план града Крушевца, 2011) 

Од свих морфолошких облика у котлини највећи значај има алувијална раван 

Западне Мораве, која је уједно и најмлађи облик рељефа. Меандрирајући по њој, 

Морава за собом оставља стара корита и пробија нова, и представља најјачи агенс 

Слика 1. Поглед ка Крушевачкој котлини са 

Беле Стене 

Извор: https//sr.wikipedia.org/ 
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рецентне ерозије. Алувијална раван Западне Мораве широка је 4-8 km и има 

упореднички правац пружања (Јовановић, С. 1993). Алувијалне равни Расине и 

Пепељуше су нешто уже, имају меридијални правац пружања и такође су изложене 

плављењу. Због честог плављења алувијалне равни нису погодне за насељавање, а 

њихов велики значај огледа се у великој плодности због чега су у том смислу 

максимално искоришћене. 

У непосредном окружењу Крушевачке котлине налазе се и планински масиви 

Копаоника, Гоча и Жељина на западу, Великог и Малог Јастрепца на југу, Гледићких 

планина и Јухора на северу и Мојсињских планина на истоку и североистоку. 

Копаоник је једна од највећих планина у Србији, и својим северним и 

североисточним делом припада ободу Крушевачке котлине. Раније је сврставан у 

Родопске планине, али на основу каснијих 

геотектонских проучавања увршћује се у 

Динариде. Има скоро меридијански правац 

пружања дужине 75 km а у средишњем 

делу широк је око 40 km. Главно било 

Копаоника одређено је пружањем 

гранитског језгра око кога належу 

шкриљци и серпентин, у састав улазе још и 

кречњаци и пешчари а у андезиту и дациту 

се налазе најважније руде на овој планини 

(руде олова, цинка, гвожђа и др.). 

Ефузивне стене указују на 

палеовулканску активност ове планине. 

Највиши врх је Панчићев врх, надморске 

висине 2.017 m. Планина је нарочито погодна за развој туризма, и представља 

најважнији скијалишни центар у Србији. У подножју Копаоника јављају се термални и 

минерални извори и бање. Северозападно од Копаоника наставља се Жељин (1.785 m) а 

на источној страни, изнад Врњачке Бање, диже се шумовити Гоч (1.124 m).  

Јастребац се налази у средишњем делу 

Србије и састоји се од Великог и Малог 

Јастрепца. Северне падине Великог Јастрепца 

припадају ободу Крушевачке котлине. Планина 

има упореднички правац пружања на дужини од 

око 45 km и спада у родопске планине. Она 

уствари представља хорст изграђен од 

шкриљаца око кога су спуштене Топличка, 

Нишко-алексиначка и Крушевачка котлина. 

Највиши врхови су Велика Ђулица (1.592 m), 

Поглед (1.481 m), Змајевац (1.313 m) и Бела 

Стена (1.257 m) који представљају природну границу између Топлице и Поморавља. 

Слика 3. Јастребац 

Извор: http//www.panoramio.com/ 

Слика 2. Поглед ка Копаонику из Великог 

Головода 

Извор: https//sr.wikipedia.org/ 
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Јастребац се одликује обилном листопадном и четинарском шумом, а по лепоти се 

нарочито издваја резерват беле брезе. 

Гледићке планине својим јужним делом припадају ободу Крушевачке котлине. 

Имају динарски правац пружања и простиру се између Крагујевца на северу, Груже на 

западу, Левча на истоку а на југу допиру до Западне Мораве. Оне су после Рудника 

највише шумадијске планине, са највишим врхом Самар (922 m н.в.). Јужне стране 

планина стрмо се спуштају према долини Западне Мораве. 

Јухор је родопска планина која се пружа између Левча на западу, Велике 

Мораве на истоку, Темнића на југу и Белице на северу. Ова планина својим јужним 

делом припада ободу Крушевачке котлине. Пружа се правцем север-југ а највиши врх 

налази се на 773 m н.в. 

Мојсињска планина се налази североисточно од Крушевца, јужно од места на 

којем се састају Јужна и Западна Морава. Састављена је претежно од јако 

метаморфисаних кристаластих шкриљаца и има надморску висину мању од 500 m. 

Још један елемент у рељефу представљају вододерине, које се јављају на 

стрмијим планинским странама, као последица бујица. 

2.2.1. МОРФОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Хипсометрија, експонираност и нагиб терена у одговарајућем односу пружају 

повољне услове за обављање различитих делатности на овом подручју, а ту спада и 

бављење пољопривредом. 

Табела 1. Висинска зоналност терена на подручју Крушевца изражена у % 

Висина 

у m 
<100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 >1400 

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

Извор: Просторни план града Крушевца, 2011. 

На основу података из табеле , може се уочити да је хипсометрија, односно 

висинска зоналност терена на подручју Крушевца веома изражена и креће се између 

100 m и 1.500 m надморске висине. Најраспрострањеније су висинске зоне од 100-200 m 

н.в. и од 200-300 m н.в. и оне су условљене повољним положајем већег дела територије 

у долини Западне Мораве и Расине. Најмању заступљеност имају терени надморске 

висине између 1.300-1.400 m и терени виши од 1.400 m надморске висине. Најнижа 

тачка посматраног подручја је на ушћу Расине у Западну Мораву (140 m н.в.) а највиша 

врх Ђулица на Јастрепцу (1.491 m н.в.). Висинска разлика између највише и најниже 

тачке износи 1.351 m н.в.. 
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На основу ових висинских појасева издваја се неколико природно-географских 

целина: 

 Равничарска, која обухвата појас до 200 m н.в. 

 Брдска, која обухвата зону од 200-500 m н.в. 

 Брдско-планинска, која се простире у зони надморске висине од 500-800 m 

 Планинска, која се простире на надморским висинама изнад 800 m. (Просторни 

план града Крушевца, 2011) 

Експозиција терена представља оријентисаност терена према према странама 

света, односно изложеност терена сунчевим зрацима. Када се посматра експозиција 

крушевачке општине, према подацима из табеле највећи део терена је уравњен и самим 

тим је неекспониран (32,6 % од укупне површине општине). Терен окренут ка NE 

страни заузима највећи простор (14,5 % територије општине), док је ка јужној страни 

света окренута најмања површина терена (1,3 % територије општине). Осунчаност 

терена погодна је за пољопривредну производњу. 

Табела 2. Експозиције терена на подручју Крушевца 

Стране 

света 
N NE E SE S SW W NW Неексп. 

% 2,6 14,5 9,1 9,2 1,3 10,8 6,7 13,2 32,6 

Извор: Просторни план града Крушевца, 2011. 

Експозиција терена може бити присојна и осојна. Стране окренуте сунцу 

(присојне) су топлије, а оне окренуте сенци (осојне) су хладније. Топлим експозицијама 

припада 30,4 % укупне територије општине Крушевац, а хладним 37 %. 

Угао нагиба показује степен нагнутости терена. Нагиби, гледајући у целини, 

нису ограничавајући фактор у крушевачкој општини. 

Табела 3. Углови нагиба терена на подручју Крушевца 

Извор: Просторни план града Крушевца, 2011. 

 

 Нагнутост терена се креће од 0-35 степени. Највећу површину заузимају терени 

до 1 степена (60% територије општине Крушевац), док терени са нагибом од 1-3 

степена заузимају 16% територије општине. Најмању распрострањеност имају терени 

са нагибом од 20-30 степени и обухватају свега 0,02% територије. 

Степени До 1 1 - 3 3 - 5 5 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 30 

% 59,9 16 6,6 8,2 7,2 1,6 0,2 0,02 
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2.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

За пољопривредну производњу велики значај имају климатски услови неког 

подручја. Светлост, топлота и влага су три основна предуслова за успешну биљну 

производњу. Оптималне вредности ових елемената у одређеним фазама развоја биљака 

доводе до максималних приноса. Мађутим, ако било који од њих показује другачије 

вредности (увећане или умањене за одређену фенофазу), то се, готово по правилу, 

одражава на смањење приноса. (Ивановић, Р. и др. 2007) 

У Крушевачкој општини преовлађује умерено-континентално поднебље са 

извесним специфичностима које се манифестују као елементи субхумидне и 

микротермалне климе. (Јовановић, С. 1993) 

2.3.1. ТЕРМИЧКИ УСЛОВИ 

Средња годишња температура у Крушевачкој котлини је 11,1°С , што овај крај 

чини једним од топлијих. Зиме су благе, само јануар има негативну средње месечну 

температуру од -0,3°С , а средња зимска температура је 1°С. Насупрот благим зимама 

лета су топла, најтоплији месеци су јул са 21,3°С и август са 20,9°С, док је средња 

летња температура 20,6°С. Годишња амплитуда износи 21,6 °С. Прелазна годишња 

доба су променљива, а пролеће је незнатно топлије од јесени, за 0,1°С. Температурни 

прелаз је нешто спорији од зиме ка лету него што је од лета ка зими (Јовановић, С. 

1993). Просечна температура ваздуха у вегетационом периоду (од априла до септембра) 

износи 17,8°С. 

Са становишта развоја биљне производње, посебан значај имају минималне 

температуре, јер оне проузрокују промрзавање воћака, житарица и других аграрних 

култура. Апсолутни температурни минимум је забележен 1947. године и износио је -

30°С. Иначе негативне температуре се јављају од септембра до маја (Јовановић, С. 

1993). Учесталост мразних дана у котлини је 90 дана, а највише мразних дана је током 

јануара, просечно 24. Ледени дани јављају се од новембра до марта, у просеку 17 дана у 

току године, а највише их је у јануару (7). Период без мраза траје 196 дана или 53 % од 

укупног броја дана у години (Јовановић, С. 1993).  

Такође, на биљну производњу утицај имају и екстремно високе температуре које 

у летњем периоду године могу изазвати суше. Апсолутни температурни максимум 

забележен је 24. јула 2007. године и износио је 43,7 °С. Просечно током године има 34 

тропских дана, највише у јулу (11) и августу (12). 
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Табела 4. Средње месечне, годишње и екстремне вредности температуре ваздуха (C°) 

за Крушевац ( 1961-2009) 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод, Метеоролошки годишњаци 1961-2009 

 

 

 

Табела 5. Средње температуре ваздуха (°С) у Крушевцу по годишњим добима (1961-2009) 

Извор: Стричевић, Љ. 2015. 

2.3.2. ИНСОЛАЦИЈА И ОБЛАЧНОСТ 

Инсолација и облачност су климатски елементи који имају велики утицај на 

биљну производњу, с обзиром на то да осунчаност погодује развоју биљака. Највише су 

осунчани летњи месеци, када је трајање сијања сунца најдуже, а најмање сунчевог сјаја 

је током зиме. Просечно трајање сунчевог сјаја у току године је 1815 h. Најосунчанији 

месеци су јули са просечно 263,8 h сунчевог сјаја и август са 256,3 h. У јулу у току дана 

просечно осунчавање износи 8,5 h. Најмање сунца је у децембру 39,1 h када трајање 

Месеци Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Средња 

max t 
4,0 7,1 12,1 17,8 22,8 26,0 28,0 28,3 24,0 18,4 11,5 5,2 17,1 

Средња min 

t 
-4,1 -2,2 1,2 5,4 10,0 13,3 14,5 14,0 10,4 5,9 1,7 -2,2 5,7 

Нормална 

вредност 
-0,3 2,1 6,3 11,6 16,5 19,7 21,3 20,9 16,6 11,5 6,1 1,3 11,1 

Апсолутни 

max 
20,4 24,2 29,6 31,9 35,5 39,6 43,7 42,4 36,8 33,8 27,4 20,0 43,7 

Апсолутни 

min 
-28,1 -23,7 -17,2 -6,1 -1,1 2,9 5,8 3,0 -3,0 -7,3 -21,4 -23,9 -28,1 

Средњи 

бр.мразних 

дана 

24 19 12 2 0 0 0 0 0 3 11 20 90 

Средњи 

бр.ледених 

дана 

7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 

Средњи 

бр.летњих 

дана 

0 0 0 2 11 18 23 24 14 4 0 0 97 

Средњи 

бр.тропских 

дана 

0 0 0 0 2 6 11 12 3 0 0 0 34 

Станица Зима Пролеће Лето Јесен 

Крушевац 1,0 11,5 20,6 11,4 
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сунчевог сјаја у току дана износи свега 1,3 h. У периоду од априла до октобра дужина 

трајања сунчевог зрачења 1435 h, што погодује развоју вегетације. 

 

Табела 6. Средње месечне и годишње вредности трајања инсолације (h), (1961-2009) 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод, Метеоролошки годишњаци 1961-2009 

 

Средња годишња облачност износи 5,6 десетина. Најоблачнији месец је 

децембар (7,2 десетине). Прелазећи из зимског у летњи период године облачност 

постепено опада, а најмања је током јула (4 десетине) и августа (3,7 десетине). 

 

 

Табела 7. Средње месечне и годишње вредности облачности (1/10), (1961-2009) 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Крушевац 6,9 6,5 6,1 5,9 5,5 5,0 4,0 3,7 4,4 5,0 6,4 7,2 5,6 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод, Метеоролошки годишњаци 1961-2009 

 

2.3.3. ПАДАВИНЕ И ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

Падавине су важан климатски елемент који има велики утицај на 

пољопривредну производњу. Недовољна количина падавина у вегетационом периоду 

може се негативно одразити на усеве, због чега се јавља потреба за наводњавањем. С 

друге стране, превелика количина падавина може изазвати поплаве које често 

угрожавају пољопривредне површине. 

Табела 8. Средње месечне и годишње количине падавина (mm), за период 1961-2009 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Крушевац 41,4 38,4 45,0 56,1 70,7 77,6 59,4 48,2 49,7 44,4 56,3 54,7 641,8 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод, Метеоролошки годишњаци 1961-2009 

 

Просечна годишња количина падавина измерена у метеоролошкој станици у 

Крушевцу  је 641,8 mm. Најмање падавина има у зимским месецима, у јануару (41,4 

Станица Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Крушевац 54,9 78,6 130,3 155,8 206,1 220,3 263,8 256,3 189,9 142,8 77,0 39,1 1815 
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mm) и фебруару (38,4 mm). Идући ка топлијој половини године падавине се постепено 

повећавају, а највише падавина се излучи у пролеће и рано лето, током маја (70,7 mm) и 

јуна (77,6 mm). Након овог максимума количина падавина је смањена током лета и ране 

јесени, а благи пораст падавина изражен је током новембра и децембра, када се јавља 

секундарни максимум. На основу података из табеле може се закључити да се највећа 

количина падавина излучује у топлијем периоду године, што указује на то да је на овом 

простору заступљен континентални плувиометријски режим (Стричевић, Љ. 2015). 

Може се рећи да је плувиометријски режим повољан јер се у вегетационом периоду 

излучи 361,7 mm или 56,3 % од средње годишње количине падавина.   

Снег се јавља од новембра до априла, а највише дана са снегом је у јануару (9). 

Снег просечно пада 30 дана у години. Снежни покривач садржи доста ваздуха, слаб је 

проводник топлоте због чега зими штити усеве од смрзавања, а у пролеће када почне да 

се топи богати земљиште влагом. У току године просечно има 45 дана са снежним 

покривачем, а највише их је у децембру (12) и јануару (15). 

Табела 9. Просечан број дана са снегом и снежним покривачем у Крушевцу (1961-2009) 

Појаве Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Снег 9 7 5 1 0 0 0 0 0 0 3 7 30 

Снежни 

покривач 
15 10 4 0 0 0 0 0 0 0 3 12 45 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод, Метеоролошки годишњаци 1961-2009 

 

2.3.4. ВЕТРОВИ 

Ветрови у овом подручју су најчешћи из југоисточног и источног правца, са 

Јастрепца и кроз Мрзеничку сутеску. Они су нарочити чести зими и с пролећа а има их 

и у јесен. Већу честину има и северни ветар док ветрови осталих праваца дувају ређе. 

(Савић, О. 1969) 

У овом подручју дува и кошава, углавном зими и на махове у трајању од три 

недеље. Просечна брзина јој је 5-10 m/s, али може да достигне и брзину од 20 m/s. За 

зимску половину године карактеристичан је и јужни ветар. Он у пролеће појачава 

испаравање и може да обара цветне пупољке, наносећи знатне штете воћарској 

производњи. (Јовановић, С. 1993) 

Преко лета дувају локални ветрови са околних планина, јер је ваздух у котлини 

топлији. Преко зиме долази до температурне инверзије, када се најнижи делови 

котлине испуне хладним ваздухом, потискујући топао котлински ваздух. (Јовановић, С. 

1993) 
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2.4 ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Хидрографске карактеристике су један од најважнијих природних фактора са 

аспекта пољопривредне производње. Током летњих месеци количина падавина је 

смањена па је биљкама неопходно обезбедити влагу наводњавањем. Крушевачка 

котлина богата је површинским токовима, али и подземним водама и многобројним 

изворима па су услови за наводњавање пољопривредних површина повољни. 

Најповољније услове за наводњавање имају алувијалне равни река, које су 

искоришћене за гајење култура које захтевају више влаге. 

2.4.1. ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

Крушевачка котлина богата је воденим ресурсима. Сви токови у котлини су 

површински, највећи део слива припада Западној Морави а сасвим мали Јужној и 

Великој Морави (Студија развоја локалне економије). 

Западна Морава, као најважнија река овог краја, протиче кроз Крушевачку 

котлину својим доњим током од села Лозна до Сталаћа, где се састаје са Јужном 

Моравом, на дужини од 43 km у правој линији (Стратешки план локалног економског 

развоја, 2006). Настаје спајањем  Моравице и Ђетиње у Пожешкој котлини, код села 

Лепосавића на 302 m надморске 

висине. Одатле па до спајања са 

Јужном Моравом дугачка је 210 km 

(са Моравицом 308 km) (П. Влаховић 

и др., 2006). Пошто је релативна 

висина између Трстеника и Сталаћа 

38 m, тј пад 0,56 промила, а како је 

земљиште у коме је усечено њено 

корито, дно котлинске равни, 

измењено радом речне ерозије, то је 

она често пута мењала своје корито. 

У њеном току кроз крушевачку 

котлину, Западна Морава често 

меандрира, што се види из дужине њеног природног тока који износи 68 

km.(Стратешки план локалног економског развоја, 2006) 

 На основу мерења на водомеру код Шанца види се да су просечни водостаји  

Западне Мораве 52 cm, максимални 445 cm, а минимални  30 cm. Високи водостаји су 

од марта до маја а ниски од августа до октобра, због чега су поводњи обично у пролеће, 

мада се дешавају и с јесени. (Савић, O. 1969) 

Слика 4. Западна Морава 

Извор: http//www.panoramio.com 
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 Највеће притоке Западне Мораве у Крушевачкој котлини су Расина, Пепељуша, 

Сребреница, Попинска, Црнишавска и Глободерска река са десне стране, а са леве 

Љубостињска, Топоничка, Риљачка и Залоговачка река. 

Расина настаје на падинама Гоча и Жељина од Велике и Бурманске реке а улива 

се у Западну Мораву 5 km низводно од Крушевца код села Макрешана, на 134 m н.в. 

(Влаховић, П. и др. 2006). Укупна дужина тока 

је 92 km а на територији општине Крушевац 

протиче у дужини од 70 km. Расина улази у 

Крушевачку котлину низводно од Мајдева,  

долина јој је широка и извијугана. Високи 

водостају су од фебруара до априла, а ниски од 

јула до септембра. Средњи водостаји износе 70 

cm, максимални 280 cm, а минимални су када 

је корито суво. Слив Расине има изразито 

асиметричан облик, осим две речице које се 

уливају са леве стране, све остале притоке 

дотичу са десне стране. Десне притоке су Стрмачка река, Козница, Башићка река, 

Велика Грабовница, Грашевачка, Жуњска, Блаташница, Богишка, Сувајска, Купачка, 

Велика река (Јабланичка), Велика река (Наупарска), Ломничка, Сеземачка, Модричка, 

Гагловска и Бољевачка река. Леве притоке Расине су Загржа и Јабланичка река. 

Посебан хидролошки потенцијал реке представља вештачко језеро Ћелије, које је 

настало подизањем бране у Златарској клисури 1979. године. У језерском басену  

дужине 11 km акумулирано је око 60 милиона m
3
 воде, која се превасходно користи за 

наводњавање околног земљишта и водоснабдевања Крушевца и околних места.  

Јужна Морава протиче својим доњим током, од Ђуниса до Сталаћа, у дужини 

од 20 km. Настаје спајањем Биначке Мораве и Прешевске Моравице код Бујановца, а 

дужина тока износи 295 km. Највише воде има на пролеће, услед киша и топљења 

снега, али је њену воду теже користити за наводњавање. Значајнија притока у овом 

делу тока је Рибарска река, која се улива са леве стране. 

За рељеф Крушевачког краја карактеристични су раседи, па су се на њима 

појавиле минералне, лековите воде, којима ови крај обилује. Раседи су углавном између 

котлинског дна и котлинских страна, па се и бање јављају на ободу Крушевачке 

котлине. Богатство минералним, термоминералним и термалним водама пружа велике 

могућности за њихово коришћење а самим тим и за развој и отварање здравствено 

лечилишних центара, туристичких и спортско рекреативних објеката. 

Постоје истражена балнеолошка својства за 11 минералних извора: (Просторни план 

града Крушевца, 2011) 

 Рибарска бања – сумпоровита топла вода 

 Треботин – хладна алкално кисела, гвожђевито муријатична вода 

 Буци – хладна кисела вода 

Слика 5. Расина 

Извор: http// www.panoramio.com 
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 Мајдево – хладна минерална вода 

 Сеземча – хладна кисела вода 

 Слатина – хладна, слаба минерална вода 

 Ломница – хладна алкално кисело муријатична вода 

 Мрмош – земно алкална кисела вода 

 Дворане – хладна, слабо гвожђевита кисела вода 

 Читлук – кисела вода 

 Бела Вода – кисела, гвожђевита, садржи селен и магнезијум 

Рибарска бања се у погледу коришћења термоминералних вода сврстава у ред 

наших водећих бања. Лоцирана је на североисточним обронцима Великог Јастрепца, у 

клисурастом делу Рибарске реке, 35 

km удаљена од Крушевца.  Налази се 

на надморској висини од 540 m, 

окружена је густом шумом са чистим 

ваздухом па се може назвати и 

„ваздушном бањом“. На 

упоредничком раседу избија 6 

топлих минералних извора воде 

температуре 41,5°С која је 

сумпоровита са алкално-силиничним 

састојцима. Данас је Рибарска бања 

позната као лечилиште за лечење 

плућних болести, 

реуматизма,скофулоза, неуралгије, парализе итд.  

Ломничка кисела вода налази се на раседу који је лоциран у долини Ломничке 

реке, на 183 m н.в. и удаљена је 8 km од Крушевца. Ова вода је алкално-кисела и по 

саставу је слична бањи Виши у Француској. Од састојака растворени су натријум 

бикарбонат, борна киселина, литијум, јод и сулфати. Ломничка кисела вода се користи 

у лечењу катаралних болести, органа за дисање и варење. 

2.4.2. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

Посматрајући са аспекта могућности формирања лежишта подземних вода, у 

Крушевачкој котлини већи значај имају неогени и квартарни стенски комплекси. 

(Стојадиновић, Д. 2004) 

Неогени седименти имају веома повољне акумулационе способности и у њима 

се налазе водоносни слојеви који могу бити од великог значаја. Ови водоносни слојеви 

су дебљине од 100-500 m, а наслаге које их изграђују карактеришу се врло честим 

смењивањем водопропусних и слабо водопропусних слојева, што потпомогнуто 

Слика 6. Рибарска бања 

Извор: http// banjeusrbiji.com/ 
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геоморфолошком структуром терена омогућује формирање артешке издани. У оквиру 

водоносних слојева формиран је збијени тип издани, са нивоом који се најчешће налази 

под јачим или слабијим хидростатичким притиском, дајући на тај начин овој издани 

артешки или субартешки карактер. Вода из артешких бунара може потицати од 

атмосферских падавина, дотицајем из речних токова и инфилтрацијом воде из 

алувијалне издани. Вода артешке издани, уз одређени технолошки поступак може да се 

користи као здрава пијаћа вода, али ограничена издашност ових бунара (3-6 l/s) 

лимитира њихово веће коришћење. 

У алувијалним наслагама поред речних токова Западне и Јужне Мораве, Расине, 

Пепељуше, Рибарске реке и њихових притока формиран је збијени тип издани са 

слободним нивоом подземне воде. Ниво подземне воде алувијалне издани током године 

осцилира и у директној је зависности од атмосферских прилика и режима нивоа 

површинских токова. Максимални нивои подземних вода запажају се у марту, априлу и 

мају, када су врло близу површини терена па се дешава да на неким местима провирују 

као изданска ока што доводи до забаривања терена. Почев од јуна бележи се постепено 

опадање нивоа које траје све до новембра. Дубине до нивоа подземне воде у периоду 

максимума најчешће износе 1-3 m, а у минимуму 3-6 m. 

У оквиру терасних наслага долине Западне Мораве и Расине формиран је такође 

збијени тип издани. Издански водоносни слој чине претежно шљунковити пескови, 

дебљине 3-5 m, чији повлатни слој чине глине, песковите глине, глиновити ситнозрни 

пескови и прашине, а водонепропусна подина изграђена је од миоценских глина. 

Правци кретања подземне воде ове издани усмерени су ка ободу терасе, дуж које се 

јављају извори. Појаве ових извора везане су за терасне одсеке, а многи од њих су 

каптирани и путем чесама коришћени од давнина. Ниво подземне воде налази се на 1-3 

m од површине терена и осцилира у току године у зависности од степена 

прихрањивања које се углавном врши инфилтрацијом атмосферских вода.  

2.5. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Под утицајем специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, 

геоморфолошких, климатских, хидролошких и биогеографских) на подручју 

Крушевачке котлине развио се прави мозаик типова земљишта. Ови чиниоци су 

удруженим деловањем учествовали у формирању земљишта и ставили су свој печат на 

његов изглед, особине, производне и потенцијалне вредности. 

Од типова земљишта јављају се:  смоница, гајњача, ранкер, подзоли, 

колувијално земљиште, еутерично смеђе земљиште, лесивирано-илимеризовано 

земљиште, псеудоглеј, минерално барско земљиште, скелетно и скелетоидно 

земљиште, алувијално земљиште, флувијално ливадско земљиште. 
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Подзоли заузимају веће комплексе у западном и централном делу крушевачке 

општине, а има их на мањим површинама и у осталом простору. То су испрана 

земљишта са малом производном вредношћу што је последица јаког осиромашења под 

утицајем природних процеса, уз дуже искоришћавање и слабу примену агротехничких 

мера. Подзоли захватају 11,4 % укупне површине општине и на њима се углавном гаје 

ратарске културе. 

Најплоднији део котлине представљају долина Западне Мораве као и доњи 

токови Расине и Пепељуше, чије је тло представљено алувијалним и делувијалним 

акумулацијама. Речне терасе и алувијалне равни покривене су најплоднијим 

земљиштем чија дебљина износи до 1,5 m. Ово земљиште је повољно и за наводњавање 

јер се испод њега налази песковити и шљунковити речни и језерски материјал који је 

пропустљив за воду. Земљиште овог најнижег дела котлине угрожавају реке, па се 

дешава да плодно тле буде одношено са једног места а да се на другом месту таложи 

шљунак који је најнеплоднији део алувијалне равни. 

Алувијум је земљиште које се протеже дуж речних токова Западне Мораве, 

Расине и Пепељуше у облику ширих појасева. Алувијални наноси налазе се углавном 

на надморској висини од 80-130 m и заузимају 13,4 % територије општине Крушевац. 

На овом тлу пољопривредна производња је веома развијена али је уједно изложена 

загађењу и деградацији због индустријских постројења која су лоцирана у њиховој зони 

простирања. 

Забарени алувијум се налази у рељефним депресијама и исушеним мртвајама и 

мале је репродуктивне способности. Ово земљиште заузима 1,6 % територије општине 

и јавља се у насељима: Кукљин, Кошеви, Бегово Брдо, Пепељевац, Суваја, Трмчаре, 

Велика Ломница, Наупаре, Витановац, Шавране, Велики Купци, Штитаре, Гркљане и 

Мајдево. 

Делувијум је неразвијено земљиште са незадовољавајућим стањем хумуса, за 

чију је употребу у пољопривредне сврхе неопходно прехрањивање већом количином 

органских материја. Простире на свега 0,9 % површина. Јавља се у доњем делу слива 

Расине, средњем и доњем делу слива Пепељуше и у средишњем делу слива Рибарске 

реке. 

Гајњача са својим типовима: нормалном гајњачом, гајњачом у оподзољавању и 

еродираном гајњачом заузима 19,7 % територије општине Крушевац. По производним 

способностима гајњача спада у земљишта средње производне вредности, а по 

плодности је иза чернозема и смоница. Због утицаја човека ова земљишта губе повољна 

својства, па тако долази до смањења садржаја хумуса и биогених елемената а на 

нагибима долази и до ерозије. Гајњаче су најповољније за воћарску производњу, а могу 

се користити и за ратарске и повртарске културе. Простиру се у долини Расине 

низводно од акумулације Ћелије, у доњем делу слива Пепељуше, у горњем делу слива 

Петинске реке, у доњем делу слива Рибарске реке, у атарима села Бела Вода, Кукљин, 
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Падеж, Срње, у околини Сталаћа, на левој обали Велике Мораве као и у горње делу 

слива Гагловске реке и потока Дединац. 

Смоница са својим подтиповима заузима 19,8 % од укупног земљишта општине. 

Највеће површине заузима нормална смоница, огајњачена и смоница у огајњачавању. 

Смонице се одликују високом потенцијалном плодношћу али ефективна плодност 

зависи од распореда падавина у вегетационом периоду. Равномерно и умерено влажење 

даје најбоље услове за искоришћавање њиховог потенцијала. Смонице се јављају у 

долини западне Мораве, у горњим деловима сливова Топоничке, Риљачке реке, 

Шашиловачке реке и Падешког потока, као и на десној долинској страни Расине код 

акумулације Ћелије. Огајњачена смоница се јавља на десној долинској страни 

Каленићке реке, између Трстеника и Округлице и у средишњем делу слива Пепељуше.   

Ранкери се образују на већим надморским висинама, њихова производна 

вредност је мала па су најпогоднији за гајење шума, ливада и пашњака. Понекада се 

каристе и као оранице на којима се производе кромпир, јечам и овас.  

Скелетно шумско земљиште простире се на северу и југу Крушевачке котлине 

и заузима скоро 1/3 површине општине. Овај тип земљишта јавља се на теренима са 

већом надморском висином и израженим рељефом. 

Бонитетна вредност земљишта разврстана је у седам класа. Земљишта прве и 

друге бонитетне класе заступљена су на равном или благо нагнутом терену у долинама 

река Западне Мораве и Расине. То су високо плодна земљишта, погодна за 

наводњавање и практично немају ограничења при искоришћавању. Земљишта треће до 

пете бонитетне класе карактерише одређени степен изложености ерозији и утицају 

површинских и подземних вода, тако да ова земљишта захтевају адекватну обраду и 

примену одговарајућих мера за повећање плодности. Комплекси под седмом 

бонитетном класом налазе се јужно од Рибара, у атарима Рибарске бање, Бољевца и 

Срндаља и јужно од линије Мали Купци – Трмчаре и Доњи Степош – Беласица. 

Основна оцена квалитета земљишта по различитим категоријама и бонитетним класама 

је високо учешће бољих класа земљишта. (Просторни план града Крушевца, 2011) 

На ободу котлине земљиште је подложно деградацији која је заступљена у мањој 

или већој мери. Деградација земљишта у овим деловима је знатна, што потврђују 

ливаде са киселим земљиштем које су знак оподзољавања. У северном делу котлине 

заступљене су углавном смонице и минерално барско земљиште и овај део котлине је 

најмање деградиран. Јужни део котлине је много више изложен деградацији а најчешће 

се јављају подзоли. На огранцима Јастрепца и Мојсињској планини налази се још више 

деградирано скелетно и скелетоидно оподзољено земљиште. Појава киселих ливада у 

овом подручју је веома честа, чиме је сточарство као најважнија привредна грана овог 

краја угрожено. 
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График 1. Педолошки типови земљишта у општини Крушевац 

 

Извор: Просторни план града Крушевца, 2011. 

2.6. ПРИРОДНА СТАНИШТА 

Природна станишта са аспекта пољопривредне производње имају велики значај. 

Биљне заједнице су значајан фактор заштите земљишта од ерозије, регулисања отицаја 

а травни покривач је значајан за развој сточарства. Животињске заједнице на овим 

стаништима имају улогу у очувању природне равнотеже. 

Крушевачки крај обилује великим богатством и разноврсношћу биљног и 

животињског света. Природни биљни покривач у Крушевачкој котлини је одавно 

искрчен и одржао се само местимице. Шума је раније била главни биљни покривач, али 

је искрчена где год је земљиште могло да се користи за обрађивање. Шуме су се 

одржале само на стрмијим деловима долинских и котлинских страна, док их по 

долинама река и котлинској заравни више готово уопште нема. Уместо шума се на 

искрченом земљишту јављају културне биљке. Алувијалне равни река су искоришћене 

за ратарске културе, пре свега кукуруз и поврће, док су подводни терени око река 

понекад под ливадама. Зараван је такође углавном под њивама као и терасе усечене у 

долинске стране. Ово је сувљи рејон где се у плодореду смењују кукуруз и пшеница, а 

јављају се и јечам и овас, нарочито у вишим деловима. Долинске стране представљају 

област винограда и воћњака. Северна  страна западноморавске долине и лева страна 

Расине су прави виноградарски појас, док је десна долинска страна Расине област 

воћњака. 

На стрмијим долинским странама и планинском ободу котлине јављају се шуме. 

Оне су од огромног значаја јер освежавају ваздух, успоравају отицање површинских 
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вода и тиме спречавају спирање плодне земље. На висини од 1.000 m налази се предео 

разноврсног листопадног шумског дрвећа. Најчешће су заступљени буква и храст. 

Храст се највећим делом налази на јужним присојним странама, док се буква готово 

редовно налази на северној, осојној страни наших планинских предела. Међутим, 

оштрих граница у распореду дрвећа нема, ни хоризонтално ни вертикално. Подједнако 

са овим дрвећем налазе се и друге шуме, а често се среће дрвеће: јасен, граб, брест, 

клен, багрем, липа и др. На висини од 1.500 m преовлађује четинарско дрвеће као што 

је јела, смрека, клека и др. Јастребац је једна од планина које су најбогатије шумама у 

овом крају али и на територији Србије. Са аспекта значаја биодиверзитета нарочито се 

истиче резерват беле брезе ,,Прокоп“ на Јастрепцу. Природни резерват чисте брезове 

шуме (betula verucosa) стављен је под заштиту државе још давне 1958.године. За ову 

шуму важи режим апсолутног резервата и налази се на површини од 5 ha. Флористички 

састав шумских и ливадских заједница Јастрепца богат је и ретким и ендемичним 

биљкама, међу којима су неке врсте од међународног значаја. Неке од њих су: 

планински јавор (Acer heldreichii) који се налази на неколико локалитета у добро 

очуваном стању, затим кострика (Ruscus aculeatur), зеленика (Ilex aquifolium), 

петопрсница ( Aremonia agrimonioides ), граб ( Carpinus betulus ), пасји зуб (Erythronim 

dens-canis), минђушица (Isopyrum thalictroides), бљушт (Tamus communis), врањак 

(Gymnadenia conopsea), салеп, каћунак и др. 

Поред богате флоре, Јастребац је одувек био богат и разноврсним животињским 

светом. Због разноврсности фауне на планини је основано ловиште "Велики Јастребац – 

Расина" које заузима северозападни део  Великог Јастрепца. Данас је ловиште насељено 

европским јеленом и дивљим свињама а има и зечева, јазаваца, куна и других 

животиња. 

У шумама Јастрепца и Мојсињских планина од дивњачи се срећу зец, срндаћ, 

лисица, куна, јазавац, јеж, веверица, вук и хрчак. Од пернате дивљачи заступљени су 

сива чапља, црна и бела рода, фазан, јаребица, дивљи голуб, грлица, дивља патка, сова, 

шљука, јастеб кокошар, кобац, гавран, сврака, креја и гњурац.  

На ужем подручју језера Ћелије евидентирано је 117 врста птица, а посебно 

треба истаћи врсту кудрави пешкан која се налази на Светској црвеној листи, а још две 

врсте црна патка и муљача се налазе на Европској црвеној листи. Једна од највећих 

орнитолошких вредности је и колонија сиве чапље, а још 59 врста су заштићене као 

природне реткости. 
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3. ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ 

Поред природних, на структуру и обим пољопривредне производње утичу и 

друштвени фактори. Један од фактора који има највећи утицај на пољопривреду је 

демографска структура неког подручја, нарочито демографска структура 

пољопривредног становништва. Такође, у овом делу рада посвећена је пажња још 

неким друштвеним факторима, поред становништва, као што су аграрна структура 

подручја и примена агротехничких мера у пољопривредној производњи, који итекако 

имају свој утицај на ову привредну активност. 

3.1. ДЕМОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

Развитак становништва и насељености на простору Крушевачке котлине 

условљен је многобројним чиниоцима као што су географски положај, друштвено-

економска кретања, историјски развој, компоненте кретања укупног становништва, 

социо економске структуре становништва, као и  функционални и територијални 

развитак  мреже насеља и инфраструктуре. Данашња демографска слика овог краја 

одраз је удруженог дејства свих ових чинилаца. Због повољног географског положаја, 

природне заштите планинских масива, умерено континенталне климе, богате 

хидрографске мреже и других природних погодности крушевачки крај је био насељен 

још у праисторији. Статистички подаци о становништву могу се пратити од 

1834.године када је и организован први попис у кнежевини Србији. Анализа ових 

података показује константно повећање броја становника, изузев у годинама од 1900-

1921.год. када је број становника стагнирао, па чак и опадао. Тренд повећања 

становништва одржао се и након Другог светског рата. У периоду интензивне 

индустријализације и урбанизације миграциона кретања су имала значајну улогу у 

демографским кретањима и повећању становништва. Миграциони фактор је посебно 

био изражен у Крушевцу као јаком поларизацијском центру, нарочито у периоду од 

1971. до 1981. године. Током последње деценије двадесетог века ови процеси се 

смирују што се одражава на укупан број становника. Од 1991. године бележи се благи 

пораст популације у урбаном подручју док су сеоска насеља захваћена процесом 

депопулације. Процеси деаграризације, урбанизације и индустријализације имали су 

велики утицај на токове становништва у прошлом веку а њихово дејство траје и даље. 

На територији града Крушевца живи 128.752 становника, што чини 1,79 % 

популације Републике Србије. У руралном подручју живи 70.007 становника (54 %) а у 

градском подручју 58.745 становника (46 %). Просечна густина насељености је 150 

становника/km
2
.(Службени лист града Крушевца, 2015)  
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Анализом кретања броја становника урбаног подручја и руралних насеља, јасно 

се може уочити да се велики број сеоских насеља одликује негативним вредностима 

бројчаног кретања које директно условљавају депопулацију. Депопулација у овим 

срединама је условљена опадањем фертилитета  и наталитета, али се јасно може уочити 

и ефекат емиграције. Процеси урбанизације и индустријализације изазивали су и даље 

изазивају масовно исељавање из села у град, и то углавном млађег становништва. С 

обзиром на то да су сеоске средине већ захваћене смањењем наталитета и фертилитета, 

резултат ових удружених појава је опадање броја становника у овим насељима. 

Демографски пораст бележи се само у урбаном подручју, као и у сеоским насељима 

близу града. 

Миграције су значајан фактор, који утиче на демографска кретања. 

Посматрајући пописне периоде,  до 1981. године миграциони салдо је био позитиван, а 

преовлађивале су миграције на релацији село – град. У периоду од 1991. до 2002. 

године миграциони токови су се смиривали, а за последњи пописни период 

карактеристичан је негативан миграциони салдо са тенденцијом миграција на релацији 

град – град. Овакав миграциони тренд који је забележен приликом последњег пописа, 

последица је слабљења поларизацијске моћи Крушевца. 

Основне социо економске карактеристике становништва могу се сагледати кроз 

структуре становништва. У старосној структури становништва, на основу података 

пописа, испољена је тенденција старења становништва, и може се рећи да је ова 

структура неповољна. Тренд старења становништва је израженији у сеоском подручју у 

односу на градско, учешће младог становништва се смањује а расте учешће 

становништва старијег од 60 година, а анализе промена у старосној структури указују 

да ће се овај тренд наставити. У односу на раније пописе уочава се повећање просечне 

старости, како у руралном тако и у урбаном подручју. Према подацима пописа из 2011. 

године просечна старост у сеоским насељима износи 43,8 година а најстарије је насеље 

Рлица са просечном старошћу 57,3 и Велико Крушинце са 51 годином. Просечна 

старост градског центра је  41,5 година. 

Економска структура становништва заснива се на односу активног и 

издржаваног становништва, као и запослености становништва по гранама делатности. 

Према подацима пописа из 2011.године удео активног становништва у укупном 

становништву је 40 %. Највећи удео запослених забележен је у секундарном сектору 

31,8 % (од активног становништва које обавља занимање). Терцијарни и јавни сектор су 

једнако заступљени са 27,3 % и 26 %, а најмање запослених је у примарном сектору 14 

%. Гледајући класификацију па гранама делатности, највише је запослених у 

прерађивачкој индустрији. У последњем десетогодишњем периоду долази до значајних 

транзиционих промена, пре свега у оним делатностима у којима је највећа 

заступљеност активног становништва. Процес транзиције, односно приватизације и 

реструктурирања привредних субјеката условили су опадајући тренд броја запослених. 

У 2002. години у општини је било укупно 13.990 пољопривредног 

становништва, што је чинило 10,7 % укупне популације, а више од 50 % чинила је 
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женска популација. Од укупног пољопривредног, 9.200 представљало је активно 

пољопривредно становништво у чијој структури је женски контигент чинио 46 %. 

Активно пољопривредно становништво је смањило своје учешће у укупној популацији 

(са 12,9 % на 7 %), док је активно пољопривредно у укупном активном становништву 

смањило учешће са 26,4 % на 15,3 %. На крају, активно пољопривредно становништво 

у укупном пољопривредном становништву смањило је учешће са 71,4 % (1990.год.) на 

65,8 % (2002.год.). Економска структура пољопривредног становништва указује да у 

општини Крушевац од укупно 4.790 издржаваног пољопривредног становништва, 61,2 

% се односи на женску популацију што се може довести у везу са образовним нивоом 

женске популације одн. процентом неписмености жена (7,5 %). (Студија развоја 

локалне економије општине Крушевац, 2006).  

На основу анализе образовне структуре становништва запажа се константно 

смањивање броја неписмених, чему је допринело обавезно основно образовање. 

Образованост становништва у руралном подручју је на нижем нивоу у односу на 

градско становништво. Према подацима Пописа становништва 2011. године  у 

образовној структури најзаступљенија су лица са средњом школском спремом и њихов 

удео је 47 %. У последњем међупописном периоду дошло је и до повећања броја лица 

са вишом и високом стручном спремом за 4,3 %, и њихов удео у укупном 

становништву старијем од 15 година је 14,9 %. У руралној средини се становништво са 

вишом и високом стручном спремом у последњем међупописном периоду повећало за 3 

%, па је његов удео сада око 7 %.  

3.2. РУРАЛНО СТАНОВНИШТВО 

Територија општине Крушевац има 101 насеље, од којих је једно градско, град 

Крушевац, а остала су сеоска. У последња два међупописна периода на територији 

општине забележено је смањење броја становника.  Највећи утицај на овај тренд 

депопулације имало је смањење броја становника у сеоским насељима, док се на 

територији града становништво и даље повећава.  У руралним насељима процес 

депопулације је започет још седамдесетих година XX века а наставио се и у XXI веку. 

Изузетак су приградска насеља у којима се бележи пораст становништва. 

На територији општине Крушевац према последњем попису становништва живи 

128.752 становника, од чега на територији града живи 58.745 становника, а у сеоским 

насељима 70.007 становника. 

Анализом резултата пописа, код сеоског становништва уочава се смањење 

популације у односу на број регистрован у првом послератном попису. Највећи пораст 

становника забележен је у међупописном периоду од  1961. до  1971. године, а након 

овог периода популација почиње да опада. Овај негативан тренд у кретању сеоског 

становништва започет је као резултат процеса индустријализације и све веће миграције 
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становништва из села у град. Најинтензивнији пад броја становника регистрован је у 

периоду од 1971. до 1981. године када се становништво сеоских насеља умањило за 10 

%, а у истом периоду забележен је највећи пораст броја градског становништва. 

Табела 10. Кретање броја становника у сеоским насељима општине Крушевац у 

периоду од 1948-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:РЗС, књига 20, Упоредни преглед броја становника од 1948 до 2011. год., Београд 2014. 

 

У погледу развоја популације на територији општине Крушевац се могу 

издвојити четири групе насеља: (Просторни план града Крушевца, 2011) 

 Прва група насеља захваћена је јако израженим депопулационим процесом и 

припада јој већи број насеља, тачније 11 насеља а нека од њих су: Бела Вода, 

Велики Шиљеговац, Ђунис, Кукљин, Коњух, Пепељевац, Шанац и др. 

 Друга група насеља карактерише се опадањем броја становника али не толико 

интензивно као код прве групе. За ова насеља карактеристично је то да се из њих 

исељава углавном младо становништво, због чега се смањује репродуктивни 

потенцијал становништва. Овој групи припадају насеља: Бован, Велики Купци, 

Глобаре, Глободер, Дворане, Здравиње, Велика Ломница, Лазаревац и др. 

 Трећој групи припадају насеља у којима је дошло до повећања становништва а 

то су: Велико Головоде, Јасика, Срње, Станци, Љубава, Крвавица, Коморане и др. 

 Четвртој групи припадају насеља у којима биолошка миграторна динамика 

становништва има највећи интензитет, и то су углавном приградска насеља. Овој 

групи припадају следећа насеља: Бегово Брдо, Бивоље, Дедина, Капиџија, Лазарица, 

Мало Головоде, Мудраковац, Пакашница, Паруновац, Читлук. 

Посматрајући у целини, може се рећи да у сеоским насељима број становника 

опада, а изузетак су само приградска насеља. Узрок овог депопулационог тренда је у 

концентрацији индустријских капацитета, администрације, образовних центара и 

других делатности који су сконцентрисани у градском центру. 

У периоду од 1948. до 2011. године на територији општине Крушевац дошло је 

до значајних промена у броју и структури домаћинстава. Ове промене се манифестују у 

повећању броја домаћинстава и смањењу броја чланова у њима. (Стричевић, Љ. 2015) 

Година пописа Број становника 

1948 73.991 

1953 78.189 

1961 81.233 

1971 88.507 

1981 79.901 

1991 79.303 

2002 74.021 

2011 70.007 
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На територији општине према резултатима последњег пописа укупно има 40.947 

домаћинстава, од чега је у граду 20.369 а у сеоским насељима 20.578 домаћинстава. У 

односу на резултате првог послератног пописа, број домаћинстава се повећао 2,12 пута, 

с тим што је пораст био знатно већи у граду него у сеоским насељима. 

Табела 11. Кретање броја домаћинстава на територији општине Крушевац у 

периоду 1948-2011 

Година Укупно Град 
Сеоска 

насеља 

1948 19.337 4.745 14.632 

1953 21.167 5.299 15.868 

1961 25.279 6.904 18.375 

1971 31.668 9.784 21.884 

1981 36.897 17.123 19.774 

1991 39.085 18.823 20.262 

2002 40.188 19.342 20.846 

2011 40.947 20.369 20.578 

Извор: РЗС, књига 21, Упоредни преглед броја домаћинстава 1948-2011. и станова 1971-2011, 

Београд 2014. 

 

 

График 2. Кретање броја домаћинстава на територији општине Крушевац 

 у периоду 1948-2011 

 

Извор: график је израђен на основу података из табеле 11 

Према попису становништва из 2002. године у сеоским насељима је било 

активно 35,2 % становништва, лица са личним приходима чинила су 18,9 % сеоског 

становништва а издржавана лица 36,6 %. Од укупног сеоског становништва 18,5 % је 

пољопривредно становништво, а удео активног пољопривредног становништва је 12,2 

%. 
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3.3. АГРАРНА СТРУКТУРА 

Под аграрном структуром подразумевају се форме власништва и владања 

земљом, величина газдинства, величина и облик парцела и њихова просторна 

структура. На пољопривредну производњу у Крушевачкој котлини посебно се одразила 

величина газдинстава и парцела који су неповољни због своје уситњености. 

3.3.1. ПОСЕДОВНА СТРУКТУРА, ВЕЛИЧИНА ПОСЕДА И ПАРЦЕЛА 

Након ослобођења овог краја од Турака 1833. године мењају се и поседовне 

прилике у котлини па је тако земљиште које је било власништво спахија почело 

постепено да се откупљује и прелази у руке Срба. Земљу су углавном откупљивали 

имућнији људи али и сељаци, а један део земље прешао је и у својину цркава и 

манастира. Поседи су углавном били ситни и средњи, а касније су били знатно смањени 

деобом, бројним порастом становништва и осиромашењем сељака. 

Након Другог светског рата дошло је до промене у организацији неких 

привредних грана, а међу њима је била и пољопривреда. Једна од првих новина била је 

и аграрна реформа која је у приличној мери изменила поседовну структуру. Путем 

национализације и конфискације земљиште је прешло из руку цркве и приватних 

власника у општедруштвену својину. Аграрна реформа је ограничила и величину 

поседа земљорадника. Други важан фактор било је стварање задружних и 

општедруштвених поседа којима припада око 2 % обрадивих површина. 

Пољопривредно земљиште у државној својини простире се на површини од 

954,77 ha, од тога 152,63 ha се тренутно даје у закуп (Службени лист града Крушевца, 

2015). Највећи део пољопривредног земљишта у државној својини (802 ha) је изузет од 

давања у закуп, најчешће због тога што се правно и фактичко стање разликују (на 

терену су грађевински објекти, школе, сува речна корита, потоци и друго земљиште 

које се не може користити у пољопривредне сврхе).  

На подручју Крушевца постоји организована тржишна производња кроз 

земљорадничке задруге којих има 18, од којих само једна има дугогодишње искуство и 

успела је да не доживи судбину већине задруга током 90-их година. Пословање 

земљорадничких задруга усмерено је на гајење воћа, воћних садница и лозних 

калемова, поврћа као и саветодавне активности. Недостатак складишних капацитета и 

обртних средстава за финансирање откупа главни су проблеми у њиховом раду. 

(Службени лист града Крушевца. 2015) 
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На територији града Крушевца има укупно 12.664 пољопривредних газдинстава 

што представља 30,93 % од укупног броја домаћинстава на подручју града. 

Пољопривредно земљиште простире се на 31.986 ha. 

Табела 12. Пољопривредна газдинства према величини коришћеног 

пољопривредног земљишта у општини Крушевац 

Величина коришћеног 

пољопривредног земљишта 

у ha 

Број пољопривредних 

газдинстава 

% Од укупног броја 

пољопривредних 

газдинстава 

1-2 7.332 57,8 

2-5 3.978 31,4 

5-10 1.073 8,4 

10-20 165 1,3 

Више од 20 37 0,2 

Извор: РЗС, књига 1, Пољопривреда у републици Србији, Београд 2013. 

 Према подацима из табеле 12, највећи број пољопривредних газдинстава 

поседује пољопривредно земљиште укупне површине до 5 ha (89 % пољопривредних 

газдинстава), при чему су најбројнија газдинства са поседима величине до 2 ha (57,8 

%). Поседе од 5 до 10 ha пољопривредног земљишта има 8,4 % пољопривредних 

газдинстава, а поседе преко 10 ha свега 1,5 % пољопривредних газдинстава. Површина 

просечно коришћеног поседа по газдинству износи 2,53 ha. 

Према подацима пољопривредног пописа из 2012. године коришћено 

пољопривредно земљиште на пољопривредним газдинствима издељено је на 83.433 

одвојених делова а просечна величина одвојеног дела износи 38 ари. Пољопривредна 

газдинства у просеку користе 7 одвојених делова. 

3.4. СТРУКТУРА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

Од 85.397 ha укупне површине подручја града Крушевца, плодно земљиште 

(пољопривредно и шумско) заузима 60.942 ha или 71,4 %. Пољопривредно земљиште 

заузима 34.977 ha или 40,9 % укупне територије док шумско земљиште заузима 25.965 

ha или 30,4 %.  

Табела 13. Структура коришћења земљишта на територији општине Крушевац 

Намена-категорија Површина у ha % д укупне површине општине 

Плодно земљиште 60.942 71,4 

Пољопривредно земљиште 34.977 40,9 

Шумско земљиште 25.965 30,4 

Извор: Службени лист града Крушевца, 2015. 
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Од укупне пољопривредне површине (34.977 ha),  22.317 ha или  63,8 % су 

оранице и баште, 1.831 ha или 5,2 % су воћњаци, 1956 ha или 5,6 % заузимају виногради 

а 5.185 ha или 14,8 % заузимају ливаде и пашњаци. 

Табела 14. Структура коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Крушевац 

Намена-категорија пољ.земљишта Површина у ha % од укупне површине пољ.земљишта 

Оранице и баште 22.317 63,8 

Воћњаци 1.831 5,2 

Виногради 1956 5,6 

Ливаде и пашњаци 5.185 14,8 

Остало 3.688 10,5 

Извор: Службени лист града Крушевца, 2015. 

 

График 3. Структура коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Крушевац 

 

Извор: График је израђен на основу података из табеле 14 

Територија града је рејон ратарских култура, повртарства и виноградарства у 

равничарском и брдско-планинском подручју и пашњака у планинском делу. Долина 

Западне Мораве и Расине, као и Рибарске реке и других маљих речица и потока 

представљају плодне оранице и баште које заузимају највећи проценат од укупних 

пољопривредних површина. Поред равничарског и један део брежуљкастог рејона је 

под ораничним површинама. Брежуљкасто и брдско одручје представља воћарско-

виноградарски рејон, а брдско-планински део представља подручје ливада и пашњака. 
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3.5. АГРОТЕХНИЧКЕ МЕРЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Под агротехничким мерама подразумевају се коришћење савремене 

пољопривредне механизације, употреба ђубрива и средстава за заштиту биљака, 

употреба хибридних сорти биљних култура и племенитих раса стоке, наводњавање, 

заштита земље од ерозије и др. 

Масовна примена агротехничкин мера у Крушевачком крају отпочела је након 

Другог светског рата, када долази до интензивније употребе трактора, вештачких 

ђубрива, пестицида и хербицида, што је омогућило веће приносе. Зачеци унапређења 

пољопривредне производње отпочели су раније али се тај процес одвијао веома споро. 

Оснивањем Окружне пољопривредне станице у Крушевцу 1900. године и Државног 

воћног расадника 1891. године створена је база за ширење знања из области 

пољопривреде, али у том периоду пољопривредници нису имали довољно средстава за 

набавку савремене пољопривредне опреме. 

У Србији је последњих деценија дошло до раслојавања сеоског становништва, па 

су се појавили произвођачи који имају већу економску моћ која им омогућава 

спровођење нових технологија и праћење савремених технолошких достигнућа у 

коришћењу нове опреме. Другу групу чине они сиромашнији произвођачи, без довољно 

средстава за озбиљну примену, и они чине велику већину. Увођењем савремених и 

експлоатационо поузданих уређаја у производњу створили би се услови за повећање 

продуктивности и конкурентности у пољопривредној производњи. Структура, бројно 

стање и експлоатациони век постојеће механизације у неким гранама пољопривредне 

производње је поражавајућ, и убрзана замена овакве механизације је један од начина да 

се производња стабилизује. 

Пољопривредна механизација на пољопривредним газдинствима на подручју 

Крушевца је застарела. Средња и мала газдинства опремљена су половном 

механизацијом која је технолошки превазиђена у земљама са развијеном 

пољопривредом. 

Према попису пољопривреде из 2012. године на територији општине Крушевац 

је било 17.068 трактора (7.805 једноосовинских и 9.263 двоосовинских), 678 комбајна и 

32.804 прикључних машина. Судећи према броју трактора степен механизованости је 

висок а један трактор у просеку обрађује 2,8 ha пољопривредног земљишта. Преко 98 % 

од укупног броја трактора је старије од 10 година. Остале прикључне и пољопривредне 

машине немају толику распрострањеност и њихова бројност је далеко мања. 

Проценат газдинстава која су ђубрила обрадиво земљиште је висок и износи око 

90 %. Судећи према површинама на којима је употребљавано ђубриво, далеко више се 

употребљава минерално ђубриво (на око 77 % укупних ђубрених површина), док је 

употреба стајњака мања. Према подацима са последњег пописа пољопривреде 46,5 % 

обрадивог земљишта је третирано средствима за заштиту биљака. 
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Ерозија је углавном слаба површинска, средња и средње јака, на доминантном 

брдском делу, док су подручја са јаком, врло јаком и ексцесивном ерозијом углавном 

санирана на пошумљеном делу Јастрепца. Средње јака и јака ерозија заступљене су на 

подручјима већих нагиба и лакших типова земљишта, док се јака ерозија појављује у 

подјастребачком подручју и подручју Мојсињских планина. Што се тиче заштите од 

ерозије, до сада нису предузете неке опсежније мере да би се она спречила. 

Могућности за наводњавање на подручју Крушевца су разноврсне. У атарима 

неких села преко 90 % газдинстава може да наводњава коришћено пољопривредно 

земљиште, а посматрајући целу општину тај проценат је знатно мањи и износи око 33 

%. Укупна површина коришћеног пољопривредног земљишта коју је могуће 

наводњавати износи око 3.400 ha, а највише се наводњавају повртарске културе 

(наводњава се око 70 % укупно засејаних површина под поврћем). Имајући у виду то да 

крушевачки крај има дугогодишњу традицију у пољопривредној производњи, у 

прошлости се радило на изградњи хидросистема за наводњавање. У периоду од 1957-

1962. године изграђен је хидросистем „Крушевац“ за наводњавање површине од  1.100 

ha пољопривредног земљишта од Читлука до Расине. Систем никада није коришћен у 

пуној мери, и сада је запуштен и сасвим ван употребе. Најчешћи вид наводњавања 

земљишта  није се битније променио у задњих 50 година, али је већа примена 

техничких средстава где су некадашње долапе замениле моторне црпке, и то најчешће у 

долинама водотока. Највише је заступљено наводњавање браздама, а следи га метод 

наводњавања кап по кап. У доста мањој мери присутно је и наводњавање орошавањем.  

Поред површина које се наводњавају, постоје и површине које је неопходно 

одводњавати. То су земљишта која су угрожена површинским и подземним водама и 

налазе се поред Западне Мораве и Расине. На одводњавању земљишта је најмање 

урађено па су знатне површине остале забарене и неискоришћене. Мале 

пољопривредне површине имају дренажне системе који нису од великог значаја. 

4. ОДЛИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

КРУШЕВАЧКОЈ КОТЛИНИ 

У Крушевачкој котлини постоје повољни природни услови за бављење свим 

гранама пољопривреде: ратарством, воћарством, виноградарством и сточарством. С 

обзиром на то да највеће површине пољопривредног земљишта заузимају оранице и 

баште, најпогодније услове за пољопривредну производњу има ратарска производња, 

која је у овом крају најинтензивнија. Може се рећи да ни остале гране пољопривреде 

нису запостављене, па је тако крушевачки крај познат као воћарски и виноградарски 

крај, а далеко је чувен и по сточарској производњи. Сви ови повољни фактори утицали 

су на то да пољопривреда оствари високо учешће у НД, а примећује се и константан 
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раст броја предузећа у сектору пољопривреде. Међутим, пољопривредна производња се 

сусреће и са бројним потешкоћама које успоравају њен развој. Главни ограничавајући 

фактори су недостатак финансијских средстава за производњу, непланска производња, 

застарела опрема и механизација, неорганизованост задруга и газдинстава, недовољна 

обученост пољопривредних произвођача, недовољно развијена прехрамбено – 

прерађивачка индустрија, недостатак виших фаза прераде и др. 

4.1. РАТАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

На простору Крушевачке котлине постоје погодни услови за гајење великог 

броја ратарских култура. Долине Западне Мораве, Расине, Рибарске реке и других 

мањих речица представљају плодне оранице и баште, које заузимају највећи проценат 

од укупних пољопривредних површина. Поред равничарског, и један део брежуљкастог 

рејона је под ораницама. 

Ратарство је заступљено свуда, и у плодној Морави, и у Расини, и у подножју 

Копаоника, али су услови за његов развој различити. Они се огледају у расположивости 

ораница и њиховом искоришћавању. Разноликост у површинама под ораницама је 

веома изражена. Постоје села у чијим атарима оранице заузимају тек десети део укупне 

површине (села у подножју Јастрепца), као и села где оранице заузимају и до три 

четвртине укупне површине (села у равни Западне Мораве, Расине, Рибарске реке). 

Поред разлика у величини ораница, постоје разлике и у њиховој искоришћености у 

зависности од положаја сеоског атара, квалитета земље, њене влажности, климатских и 

саобраћајних услова. У ратарској производњи заступљена је производња житарица, 

појединих врста индустријског и крмног биља као и разноврсног поврћа. 

4.1.1. ЖИТАРИЦЕ, ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ И КРМНО БИЉЕ 

Највеће површине ораница су искоришћене за производњу житарица и крмног 

биља. Од житарица највише се гаји кукуруз, на другом месту по површинама је гајење 

пшенице. Овас, јечам и раж гаје се на веома малим површинама. У селима чији су атари 

у равнима Велике и Западне Мораве, доње Расине и Пепељуше површине под 

кукурузом су знатно веће од површина под пшеницом, јер  су влажне алувијалне равни 

река погодније за гајење кукуруза, који захтева више влаге. 
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Табела 15. Површине (ha) под житарицама и индустријским биљем у општини 

Крушевац 

Ж
и

т
а
р

и
ц

е 

Пшеница 5.064 

Кукуруз 8.818 

Овас 406 

Јечам 1.151 

Раж 25 

И
н

д
у
ст

р
и

јс
к

о
 

б
и

љ
е 

Соја 16 

Сунцокрет 3 

Дуван 1 

Уљана тиква 2 

Лековито и ароматично 

биље 
3 

Извор: РЗС, књига 1, Пољопривреда у Републици Србији, Београд 2013. 

 

Остатак ораница искоришћен је за гајење индустријског и крмног биља. Од 

индустријског биља највише се производи соја (16 ha), а сунцокрет, дуван и уљана 

тиква засађени су на веома малим површинама. 

Сунцокрет је планском сетвом након Другог светског рата раширен по целој околини 

Крушевца. Гајио се свуда где за то постоје могућности јер се користио у уљари у 

Крушевцу.Успева на влажним и добро осунчаним њивама, а гаји се на површинама од 

око 3 ha. 

Дуван је стара култура, не захтева велику влажност па га има и у селима побрђа. 

Рејон дувана обухвата села из долине Западне Мораве, Расине и Рибарске реке, а 

помало се гаји и у околини Ражња. Површине засађене дуваном простиру се на око 1 

ha. 

Крмно биље заузима веће површине од индустријског биља, а његов узгој је 

веома битан јер представља основу за развој сточарства. а највише се гаји луцерка, 

детелина и кукуруз за силажу. Детелина је посебно корисна јер се од ње има двострука 

корист, њом се храни стока а она уједно храни земљиште. Сточно биље се више гаји у 

равничарским пределима и на побрђу док се у планинским деловима који су богати 

пашњацима ово биље готово и не гаји. 
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4.1.2. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 

Повртарство је традиционална и једна од најразвијенијих грана пољопривреде у 

овом крају. Најпогодније услове за узгој поврћа имају алувијалне равни Велике и 

Западне Мораве и доње Расине, јер омогућавају наводњавање. Квалитетно земљиште, 

довољно сунца и воде за наводњавање и обучена радна снага омогућили су производњу 

квалитетних плодова, чији су производи у већој мери намењени тржишту а потражња 

за њима је све већа. Такође, и добра саобраћајна повезаност овог краја омогућила је 

појаву повртарства, а ови производи се срећу на свим тржиштима, од Краљева до Бруса 

и од Крушевца до Ражња. Поред речне воде, за наводњавање се користе канали који су 

изграђени у околини Крушевца па се зато у његовој близини налазе највеће површине 

под баштама. Мањих површина под баштама има свуда по алувијалним равнима река и 

потока, чак и у брдским крајевима. У повртарским селима баште достижу и веће 

површине, док у осталим селима нису веће од 50 ари. На ситним породичним 

парцелама среће се такозвана сваштарска производња малих приноса, за потребе 

домаћинстава. Све значајнији за производњу поврћа су стакленици и пластеници у 

којима се гаји рано поврће. 

 

Табела 16. Површине (ha) под поврћем у општини Крушевац 

Паприка 180 

Парадајз 40 

Купус и кељ 31 

Црни лук 15 

Бели лук 4 

Карфиол 2 

Шаргарепа 3 

Грашак 7 

Кромпир 108 

Извор: РЗС, књига 1, Пољопривреда у Републици Србији, Београд 2013. 

 

Према подацима последњег пољопривредног пописа 2012.год., на територији 

Крушевачке општине површине засађене повртарским културама простиру се на око 

500 ha. Доминантне повртарске културе су паприка, кромпир, парадајз, купус, црни 

лук, а гаје се још и шаргарепа, карфиол, грашак, пасуљ, бели лук и остало поврће. 

Паприка је најзаступљеније поврће које се гаји на површини од 180 ha а највише се гаји 

у атарима села Бела Вода и Коњух. Затим следи кромпир на 108 ha, парадајз на 40 ha 

(највише у атарима села Мачковац, Коњух, Каменаре, Глободер), купус и кељ на 31 ha 

итд. 
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4.2. ВОЋАРСКА И ВИНОГРАДАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

Иако оранице и баште у многим селима чине највећи део обрадиве површине, 

ипак је околина Крушевца познатија по виноградарству, које у овом крају има дугу 

традицију. Крушевачко виногорје  

простире се на валовитим и брдским 

теренима северно и јужно од Крушевца. 

Површине под обрађиваним 

виноградима заузимају  1.955 ha, а 

доминирају винске сорте које се гаје на 

86 % површина под виновом лозом одн. 

на 1.679 ha. Просечно виноградарско 

газдинство овог виногорја гаји винову 

лозу на површини од 75 ари. Највећи 

део грожђа се прерађује у вино па су 

свуда најзаступљеније винске сорте. 

Износ приноса је 8.671 t или просечно 

0,95 kg по једном чокоту. Највише површина под виноградима имају атари насеља: 

Крушевац (1.292 ha), Лазаревац (76 ha), Љубава (64,4 ha), Коњух (63,1 ha), Бела Вода 

(44,9 ha), Каменаре (43,2 ha) и др. 

Квалитет пољопривредног земљишта и клима на територији града Крушевца 

веома су повољни за производњу воћа, и то: јабучастог, коштичавог, језграстог, 

јагодастог, као и за производњу воћних садница и лозних калемова. Производња је 

заступљена највише у долини Западне Мораве, Расине, долини Пепељуше и 

подјастребачким селима. (Службели лист града Крушевца, 2015).  

 

Табела 17. Површине под воћним врстама у општини Крушевац 

Врста воћа 

Укупне 

површине у 

ha 

Површина 

плантажних 

воћњака у 

ha 

Број 

стабала 

Површина 

екстензивних 

воћњака у ha 

Број 

стабала 

Јабуке 270 67,2 57734 203,3 79562 

Крушке 163 69,6 80451 93 38841 

Брескве 37 13,9 14421 22,9 10204 

Кајсије 40 12,9 10390 27,4 11268 

Вишње 90 35,9 27341 54,2 23511 

Шљиве 930 398,6 193483 531,2 183348 

Ораси 97 29,7 6897 67,1 24842 

Лешници 33 13,9 6992 18,7 7869 

Извор: http://popispoljoprivrede.stat.rs 

Резултати пописа пољопривреде 2012. године на нивоу насеља 

Слика 7. Виноград у околини Крушевца 

Извор: http://www.poljoforum.rs/ 
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Укупна површина под воћњацима је 1.831 ha, а од тога је под јабучастим воћем 

433 ha, коштичавим воћем 1.097 ha, језграстим воћем 130 ha (Службени лист града 

Крушевца, 2015). Велики број произвођача има екстензивну производњу воћа, али 

последњих година производња постаје све више интензивна, нарочито код засада 

јабучастог, коштичавог и јагодастог воћа. 

Из табеле се јасно види да је ово предео шљиве, следећа по распрострањености 

је јабука, крушка је на трећем месту а остало воће заузима незнатне површине. Шљиве 

су засађене на 930 ha, а плантажни воћњаци  заузимају 42,7 % укупних површина под 

шљивом. Принос износи 10.741 t са просечно 14,4 kg по стаблу. Јабуке су засађене на 

270 ha пољопривредног земљишта и засади су углавном екстензивног типа (75 % од 

укупних засада су екстензивни засади). Износ приноса јабуке је 1.056 t са просечно 11,5 

kg по стаблу. 

Производња јагодастог воћа је заступљена у долинама Расине, Пепељуше, 

Западне Мораве и подјастребачким селима и заузима површину од око 600 ha. Највеће 

површине заузимају засади јагоде (350 ha), купине (150 ha), и малине (100 ha). 

Унапређење производње јагодастог воћа захтева пре свега увођење савременог 

асортимента увозом сертификованог материјала, подизање савремених засада и 

изградњу складишних – прерађивачких капацитета. (Просторни план града Крушевца, 

2011) 

Производња лозних калемова и воћних садница на подручју Крушевца има дугу 

традицију која је дужа од једног века и лоцирана је у приобаљу Западне Мораве. Овај 

крај има изузетно повољне климатске и земљишне услове за бављење овом 

производњом, а допринос даје и увођење најсавременијих научних достигнућа. 

Годишња производња износи 3 милиона лозних калемова и 3 милиона воћних садница, 

а садни материјал се користи за подизање плантажа у Србији али се и извози у земље 

југоисточне Европе, Русију, Украјину, Молдавију. 

Производњом лозних калемова и воћних садница на простору Крушевачке 

регије бави се тридесетак предузетника, малих и средњих предузећа и земљорадничких 

задруга. Последњих година произвођачи садног материјала интензивно прелазе на 

производњу сертификованог безвирусног садног материјала, што им омогућавају 

сопствени матични засади базног материјала засађени у тампон зони са просторном 

изолацијом површине 1.100 ha, која се простире у атарима Коњуха, Лазаревца и Беле 

Воде. (Просторни план града Крушевца, 2011) 
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4.3. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

Крушевачко подручје у не тако далекој прошлости било је једно од 

најразвијенијих сточарских подручја, нарочито из области говедарске производње. 

Данас је стање нешто другачије и обим производње је смањен. Упркос томе, подручје 

Крушевца, нарочито територија Рибарске реке, има значајну улогу у сточарској 

производњи. 

Сточарство је развијено у долини Рибарске реке, Расине и Западне Мораве и 

ослања се на производњу кукуруза, луцерке, детелине, осталог крмног биља и испаше 

на ливадама и пашњацима. У сточарској производњи доминирају мали произвођачи, 

одрживе и делимично одрживе фарме. Општи проблем представља производња сточне 

хране, адаптација објеката и недостатак савремене опреме и механизације, па велики 

број газдинстава има низак интензитет производње. Имајући у виду производњу сточне 

хране, сточарска производња у овом крају задовољава своје потребе само у погледу 

кабасте хране (силажа кукуруза и осталих легуминоза, сена луцерке, детелине и 

осталих трава), док у погледу потрошње житарица добрим делом зависи од производње 

у другим крајевима. 

 

Табела 19. Укупан сточни фонд општине Крушевац по гранама сточарства 

Говедарство 16.903 

Свињарство 49.146 

Овчарство 15.067 

Козарство 3.564 

Живинарство 406.382 

Пчеларство 12.677 

Извор: Службени лист града Крушевца, 2015. 

На основу података из табеле 19 у структури сточног фонда најбројнија је 

живина, на другом месту по бројности су свиње а затим следе говеда и овце. 

Упоређујући бројност стоке у 2003. години и податке са последњег пописа 

пољопривреде из 2012. године може се закључити да је дошло до повећања укупног 

броја грла у свим гранама сточарства: у говедарству за 7 %, у свињарству за 58 %, у 

овчарству за 30 % и у живинарству за 81 %. 

Говедарство је нарочито развијено у долини Рибарске реке, и има највећу 

производњу меса и млека по јединици површине у Србији. Доминантно је заступљена 

сименталска раса говеда (95 %), а мањи проценат холштајн-фризијска раса и мелези. 
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Активно је преко 200 фарми (тов јунади, краве музаре, одгој приплодних јуница). Ово 

подручје је у старој Југославији производило 17 % од укупне производње говеда. У 

производњи говеда најбројније су краве музаре 8.347, говеда у тову 1.811, стеоне 

јунице 788 и др. (Службени лист града Крушевца, 2015) 

У производњи свиња преовлађују мелези свих раса. Овчарство и козарство 

засновани су на традиционалном узгоју. Великих газдинстава специјализованих за 

овчарство и козарство нема. У овчарству преовлађују племените расе оваца а 

најзаступљенија је витемберг раса са преко 50 %, а остатак чине сјеничка оплемењена 

il-d-france раса. У козарству преовлађује алпино раса са преко 80 %, а остатак српска 

бела раса. (Службени лист града Крушевца, 2015) 

Крушевачки крај има изузетно повољне услове за развој пчеларства, 

захваљујући природним богатствима и географским положајем испод Јастрепца, 

Копаоника и Мојсињских планина. Резултат повољних услова је велики број 

произвођача меда који поседују 12.667 кошница на територији града Крушевца. 

Годишња производња меда је око 400-450 t од чега се скоро половина извезе. 

Последњих 5 година пчелари показују интересовање за повећањем броја кошница и 

проширењем пчелињака због све бољег пласмана меда, а појављују се и нови 

произвођачи који у пчеларству виде своју егзистенцију. (Службени лист града 

Крушевца, 2015) 

          График 4. Структура укупног сточног фонда 

 

Извор: Службени лист града Крушевца, 2015. 
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5. МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Крушевачки крај има дугогодишње искуство и традицију у пољопривредној 

производњи и развоју сточарства, ратарства, повртарства, воћарства, воћних садница, 

лозних калемова, винове лозе и садница ружа, цвећа и хортикултурног биља, што 

представља добру подлогу за даље улагање и њен развој. Најбитније предности у 

пољопривредној производњи града Крушевца су: расположиво пољопривредно 

земљиште, повољни климатски услови, повољни агроеколошки услови, 

заинтересованост пољопривредника за примену нових технологија у пољопривреди, 

постојање инфраструктуре на селу (вода, струја, пут, телефон), природни ресурси 

(постојање извора минералних и геотермалних вода) и постојање великог броја фарми. 

С обзиром на то да значајан проценат становништва живи на селу, тачније 54 % од 

укупне популације града, очување села, поспешивање развоја пољопривредне 

производње и прераде су веома битни за отварање нових радних места у пољопривреди 

и останак младих на селу. (Службени лист града Крушевца, 2015) 

Пољопривреда као примарна делатност у сеоским подручјима није у довољној 

мери успела  успела да искористи постојеће потенцијале за организацију производње. 

Природне услове нису увек пратили одређени друштвено економски чиниоци, а пре 

свега сигурност у пласману готових производа.Основне карактеристике пољопривреде 

на територији града Крушевца су уситњеност поседа, мали број грла стоке у 

пољопривредним газдинствима, неадекватни производни и смештајни објекти, слаба 

примена савремених технологија производње и увођење новог сортимента и застарела 

пољопривредна механизација. (Службени лист града Крушевца, 2015) 

 Недостатак пољопривредне опреме и застарела механизација су један од 

главних проблема. Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и 

социјалног стања нису у могућности да сама обезбеде довољно средстава за 

модернизацију производње, тако да је подршка у виду кредита неопходан услов за 

одрживост ове производње. Куповином савремене опреме и механизације и улагањем у 

складишне и прерађивачке капацитете на пољопривредним газдинствима могуће је 

побољшати економске ефекте пољопривредне производње. 

Генерално, пољопривреда је један од пратећих сектора у општини Крушевац, 

посматрано по његовој партиципацији у укупном дохотку привреде општине. 

Последњих година дошло је до значајног пораста удела пољопривреде у укупно 

оствареном дохотку што се може објаснити чињеницом де се у периоду санкција и 

пропадања великих индустријских система интензивирала примарна производња, али је 

укупан допринос запослености остао на приближно истом нивоу.(Студија развоја 

локалне економије општине Крушевац, 2006) 
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Стварање повољних услова од стране државе за развој малих и средњих 

предузећа из области пољопривреде у руралним подручјима доприноси развоју руралне 

економије и задржавању младих на селу у пољопривредним занимањима. Да би дошло 

до развоја економије на селу потребно је осмислити што квалитетнију стратегију 

пореских олакшица, субвенција, кредита под повољним условима и др. како би се 

поспешио развој таквих предузећа. Међу програмима који се могу реализовати у 

области пољопривреде, истичу се производња прерађевина од воћа и поврћа, 

производња сокова, производња вина и ракија, производња млечних производа, 

узгајање, прерада и паковање лековитог биља и шумских плодова и др. 

Специјализација у пољопривредној производњи је један од услова унапређења 

њене конкурентности као и животног стандарда руралног становништва. То је 

дуготрајан процес, који се мора усаглашено спроводити и на националном и локалном 

нивоу. У почетној фази овај процес подразумева усмеравање руралног становништва на 

производњу која је оптимална за дате услове производње, кроз едукацију, саветодавну 

и техничку помоћ. Развој пољопривреде у будућности мора да подразумева повећање 

значаја култура за које постоје повољнији природно-географски услови, и чија 

производња би могла да буде профитабилнија. (Стратешки план локалног економског 

развоја општине Крушевац, 2006) 

Развијање задругарства и других облика удруживања пољопривредних 

газдинстава и њихово повезивање је један од начина да се поспеши развој 

пољопривреде. Задругарство је начин пословања који је веома значајан за 

конкурентност пољопривредних произвођача на тржишту. На подручју Крушевца 

постоји 18 задруга чије је рад усмерен на гајење воћа, воћних садница и лозних 

калемова, поврћа као и на саветодавне активности. Главни проблеми у њиховом раду су 

недостатак складишних капацитета и обртних средстава за финансирање откупа. Осим 

земљорадничких задруга на територији града постоје 11 пољопривредних удружења у 

свим областима пољопривредне производње: 3 удружења одгајивача говеда 

сименталске расе, 2 удружења сточара, 2 удружења произвођача јагодастог воћа, 2 

удружења произвођача лозних калемова и воћних садница, 2 удружења пчелара. 

Пољопривредна удружења имају веома значајну улогу у модернизацији и едукацији 

пољопривредних произвођача, као и набавци импута за пољопривредну производњу и 

пласману пољопривредних производа. 

Просечног пољопривредног произвођача крушевачког краја карактерише 

недовољна стручност,  готово апсолутно неискуство у методама оптималног 

управљања и планирања у пољопривредној производњи као и  приступу тржишту 

репроматеријала и пољопривредних производа  па се због тога јављају тешкоће у 

организацији савремене, тржишно оријентисане и профитабилне производње (Студија 

развоја локалне економије општине Крушевац, 2006). Један од кључних услова за 

превазилажење екстензивног карактера пољопривредне производње и постизање 

специјализације у производњи, јесте подизање нивоа стручности пољопривредних 

произвођача.  Највећи број носилаца породичних газдинстава уједно су и управници – 
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менаџери на газдинствима. Њихова  обученост из области пољопривредне производње 

је недовољна, свега 2,6 % има средње и високо стручно образовање из области 

пољопривреде, док 63,1 % има пољопривредно искуство стечено само праксом. Због 

тога је неопходно радити на стицању нових знања и стручног усавршавања 

пољопривредних произвођача што се остварује преко стручне службе Градске управе 

града Крушевца, Пољопривредне саветодавне и стручне службе Крушевац, Института 

за крмно биље Крушевац, Регионалне привредне коморе Крушевац, бројних 

саветодаваца и других стручних лица. Посредством ових служби организују се разни 

семинари као и студијска путовања у земљи и иностранству. Овај начин стицања знања 

и информација је допринео унапређењу пољопривредне производње у свим областима, 

што је допринело повећању квалитета и квантитета производње. Такође, напредак се 

огледа и у увођењу савременог асортимента увозом сертификованог материјала у 

воћарској производњи, подизању савремених засада и правилној употреби средстава за 

заштиту биља. (Службени лист града Крушевца, 2015) 

Основ за одрживи развој пољопривреде је развијање планске пољопривредне 

производње кроз израду програма за унапређење сточарства, повртарства, воћарства, 

виноградарства и других грана пољопривредне производње, као и упошљавање старих 

и развијање нових прерађивачких капацитета. 

Конфигурација земљишта (већи део представљају обрадиве површине испод 300 

m надморске висине), климатске карактеристике, структура пољопривредних 

површина, богат фонд шума као и лековитог биља и шумских плодова, традиција 

становништва и тржишне тенденције, опредељују избор основних праваца програмско 

развојне оријентације: (Студија развоја олокалне економије општине Крушевац, 2006) 

 развој сточарства (говедарства, овчарства, козарства) уз систематски рад 

на побољшању генетске основе, применом одговарајућих мера селекције 

и репродукције  ради обезбеђивања довољне количине меса, млека, 

стајског ђубрива и других производа за локално и шире тржиште 

 обезбеђивање довољне количине квалитетне сточне хране током целе 

године, променом сетвене структуре у корист зрнасте сточне хране, 

просторном сетвом, повећањем квалитета и приноса зелене масе са 

травнатих површина, производњом  силаже и слично 

 ревитализација и интензивирање развоја рибарства 

 организован узгој, прикупљање и прерада лековитог биља и шумских 

плодова као изразито профитабилне делатности 

 даљи развој воћарства  (јагодасто воће, крушке, шљиве)који представља 

интензиван вид пољопривредне гране са 10 до 20 пута већим приходима у 

односу на ратарску производњу 

 развој пчеларства и производа од меда као уносне делатности за коју 

такође постоје одговарајући природни услови. 
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У циљу спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на 

територији града Крушевца, израђен је Програм мера подршке. Реализацијом мера које 

су наведене у програму за 2015.годину подстиче се: (Службени лист града Крушевца, 

2015) 

 модернизација пољопривредне производње 

 пораст квалитета и квантитета производње 

 побољшање конкурентности пољопривредних газдинстава 

 увођење нових технологија и иновација и отварање нових тржишних 

могућности 

 подизање техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских знања и 

способности везаних за пољопривредну производњу, прераду, пласман 

производа и развој села и осталим аспектима, који ће утицати на 

побољшање квалитета живота на сеоским подручјима 

 удруживање пољопривредних произвођача 

 

Постепеним отклањањем мана са којима се локална пољопривреда суочава тј. 

увођењем новина у производњи које су усаглашене са стандардима ЕУ, обуком 

пољопривредних произвођача, развојем виших нивоа прераде одржањем и 

побољшањем рада општинског Фонда за развој пољопривреде, активирањем 

струковних удружења, искоришћавањем и ревитализацијом постојећих капацитета, 

сталним улагањем у инфраструктуру, специјализацијом производње и бољом 

информисаношћу у руралном подручју, подручје Крушевачке котлине може створити 

препознатљив пољопривредни бренд и добар пласман пољопривредних производа, како 

у региону тако и ван граница Србије. Крајњи циљ је обезбеђивање квалитетне 

сировинске основе за домаће прерађивачке капацитете и извоз, задовољење дела 

локалног становништва за храном, мотивисање чланова мешовитих домаћинстава за 

продуктивно радно ангажовање у области пољопривреде а уједно и смањење притиска 

незапослених и вишка запослених радника. 
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ЗАКЉУЧАК 

Повољан географски положај Крушевачке котлине као и, пре свега, природне 

погодности предодредили су да се на овом подручју развије пољопривредна 

производња. Сама котлина је раскрсница предела у окружењу, веома је плодна и гушће 

насељена од околних крајева што јој даје посебан значај и пружа одличне услове за 

бављење различитим привредним делатностима, самим тим и пољопривредом. 

Крушевачка котлина представља једну од највећих и најважнијих котлина 

композитне долине Западне Мораве.сама котлина је тектонски предиспонирана, а 

током неогена обликована је радом језерских таласа током постојања језера у котлини. 

У стварању рељефа учествовали су и површински токови чије деловање траје и данас. 

Котлина је окружена планинама које сачињавају њен обод. Геолошка подлога је 

разноврсна, планински обод сачињен је од кристаластих шкриљаца, док су у самој 

котлини наталожене млађе и мекше стене неогене старости. Најмлађе геолошке 

творевине представљене су алувијалним наслагама. У рељефу котлине формиране су 

језерске и речне терасе, као и алувијалне равни. Климатске карактеристике котлине су 

погодне за бављење пољопривредом. Током вегетационог периода биљке примају 

довољно топлоте и светлости а максимум падавина у касно пролеће погодују развоју 

усева. Зиме су благе па су штете због мразева ретке. Ипак, због мале количине 

падавина током лета неопходно је наводњавање пољопривредних површина. Водни 

ресурси Крушевачке котлине представљају њено велико богатство. Котлина је богата 

површинским токовима али и подземним водама који се користе у пољопривреди за 

наводњавање током сушних периода. На овом подручју развио се прави мозаик типова 

земљишта доброг квалитета па је високо учешће бољих класа земљишта. Међутим, 

неки предели котлине су подложни деградацији која је заступљена у мањој или већој 

мери. Најинтензивнија деградација је на ободу котлине где су заступљени знаци 

оподзољавања земљишта. Природни ресурси имају економски и еколошки значај а са 

аспекта пољопривреде нарочито су битне биљне заједнице које штите земљиште од 

ерозије, регулишу отицај, а травни покривач је значајан за развој сточарства. 

На пољопривреду поред природних утичу и друштвени фактори, а од посебног 

значаја су демографске карактеристике. Анализирајући становништво Крушевачке 

котлине јасно се уочава депопулациони тренд који је захватио сеоска насеља. Овај 

тренд се одразио и на пољопривредно становништво, па је процес старења ове 

популације веома изражен., што се негативно одражава на пољопривреду. 

Посматрајући структуру пољопривредног земљишта, јасно је да ова област има 

повољне услове за развој пољопривредне производње. Плодне оранице и баште су 

најраспрострањеније у укупним пољопривредним површинама. Ратарска производња је 

најразвијенији облик пољопривредне производње. За ову пољопривредну делатност 

постоје веона повољни природни услови – плодно земљиште, погодна клима, 

могућност наводњавања, због чега постоји дуга традиција у ратарској производњи. 
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Најраспрострањеније културе су кукуруз и пшеница а на малим површинама се гаје и 

неке индустријске културе као што су соја, сунцокрет, дуван, шећерна репа. Од крмног 

биља највише се гаји луцерка и детелина. Повртарство такође има дугу традицију и 

представља једну од најразвијенијих грана пољопривреде у овом крају. Квалитетно 

земљиште, довољно сунца и воде за наводњавање омогућили су производњу 

квалитетних плодова, који су намењени тржишту. Највеће површине заузимају 

паприка, кромпир, парадајз, купус, краставац, махунарке и др. Кршевачки крај је 

нарочито познат по виноградарству које у овом крају има дугу традицију, а највише се 

гаје винске сорте које се прерађују у вино. Услови су повољни и за производњу воћа 

као и воћних садница и лозних калемова што је још једна од специфичности овог краја. 

Крушевачко подручје, у не тако далекој прошлости, било је једно од најразвијенијих 

сточарских подручја, нарочито у говедарству. Данас је обим производње умањен али и 

даље има значајну улогу у сточарској производњи. 

Пољопривредна производња у Крушевачкој котлини, као једна од примарних 

делатности, има оптималне услове за развој и напредак, али није у довољној мери 

искористила постојеће потенцијале. С обзиром на то да је један од пратећих сектора у 

овом подручју, са значајним уделом у укупном дохотку, препознаје се огроман 

потенцијал и позитивни ефекти које би ова делатност могла остварити за цело подручје, 

а нарочито за сеоска насеља у којима је бављење пољопривредом основно занимање. 

Интензивирањем и побољшањем квалитета пољопривредне производње подстиче се и 

развој села и стварају се услови за останак младих у сеоским подручјима. Због тога је 

неопходно уложити сва расположива средства, знање и стручност у креирање 

дугорочног плана и стратегије који би помогли да ово подручје искористи све своје 

природне и друштвене ресурсе у циљу развоја пољопривреде. 
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