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I УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА О ПРОЈЕКТУ
1. УВОД
Србија је потписала приступ Европској Конвенцији о пределу (у даљем тексту ЕКП) 2007, а
усвајањем Закона о потврђивању Европске Конвенције о пределу је ратификовала ЕКП 2011.
године („Службени гласник РС“, број 4/11). За спровођење ЕКП на националном нивоу одређена
су два министартва: Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Министарство
културе и информисања. Ова два Министарства, у сарадњи са Заводом за заштиту природе, у
периоду након ратификације Конвенције, предузела су бројне презентације ЕКП на целој
територији Србије. Даљи напредак у имплементацији ЕКП учињен је 2014. године израдом два
документа: Предлога Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу у Србији
(даље: Акциони план) и Предлог Правилника о критеријумима за идентификацију предела и начин
процене њихових значајних и карактеристичних обележја (даље: Правилник), оба у процедури
доношења.
У Акционом плану наглашена је потреба идентификације типова карактера предела на територији
Србије, као основе за успостављање предеоне политике и њено интегрисање у плански основ у
Србији. Правилником се уређује поступак и информатичка подршка идентификацији типова
карактера предела у Србији. Провера спроводивост утврђених инструмената и процедура
идентификације типова карактера предела предвиђена је да се реализује кроз израду пилот
пројеката.
Овим пилот пројектом обухваћена је израда класификације и описа карактера предела
Шумадијског и Поморавског округа, односно прве фазе реализације пилот пројекта дефинисаног у
Акционом плану: 1.1: Идентификација типова карактера и процена предела на територији
Шумадијског и Поморавског округ, а у оквиру пројекта „Унапређење капацитета региона
Шумадије и Западне Србије за примену Европске конвенције о пределу“ (у даљем тексту:
Пројекат).
Први део Студије прве фазе реализације Пројекта под називом „Класификација и опис карактера
предела Шумадијског и Поморавског округа“ садржи циљеве пројекта, дефиниције и кратак приказ
Европске конвенције о пределу. Затим је објашњен концепт процене карактера предела. Сврха и
циљеви процене карактера пределе описани су на основу европских искустава. Следеће поглавље
обухвата приказ примењене методе процене карактера предела, са детаљнијим описом прве фазе
„Класификације и описа предела“, реализоване овим пилот пројектом. Поглавље 8. садржи приказ
подручја класификације и описа типова карактера предела. У овом поглављу дати су описи
геолошке грађе, топографских карактристика, педолошке грађе, дрвенасте вегетације, просторних
промена, морфологије насеља и утицаји планираног просторног развоја на карактер предела. У
Поглављу 9. приказани су проблеми у поступку идентификације карактера предела, ограничена и
објашњења везана за изведену класификацију и опис предела Шумадије и Поморавља. У задња два
поглавља дати су описи „Јединица описа предела (ЈОП)“ и „Типова карактера предела (ТКП)“.
Студија даље садржи литературу и Прилог.
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2. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ овог пројекта је:
Идентификација (класификација) и процена типова карактера предела Шумадијског и Поморавског
управног округа сагласно Предлогу Акционог плана за имплементацију ЕКП и Предлогу
Правилника о критеријумима за идентификацију предела и начин процене њихових значајних и
карактеристичних обележја.
Специфични циљеви овог пројекта су:
(а) Коришћење искустава стечених у изради идентификације за реализацију Пројекта формирања
Базе просторних података о пределу Републике Србије и за формирање базе просторних
података за територију Шумадисјког и Поморавског управног округа, који су у Акционом
плану дефинисани као приоритети;
(б) Коришћење резултата и стечених искустава на изради и организацији идентификације и
процене каракатера предела за наставак идентификације карактера и процена предела за
територије управних округа у региону Шумадија и Западна Србије у наредним годинама;
(в) Коришћење резултата и стечених искустава на идентификацији и процене карактера предела за
евентуалне допуне и измене Правилника о критеријумима за идентификацију предела и начин
процене њихових значајних и карактеристичних обележја;
(г) Публиковање резултата у облику студије и брошуре и припрема за вебсајт територијално
надлежне регионалне развојне агенције;
(д) Припрема материјала који ће служити за презентацију и промоцију активности на
имплементацији ЕКП у другим окрузима Републике Србије, релевантним планерским
институцијама и институцијама које покривају различите секторе (шумарства, пољопривреде,
водопривреде, заштите природе, заштите животне средине и др.);
(е) Индиректни допринос препознавању предела у законском основу, формулисању свеобухватне
политике предела и њеном интегрисању у плански основ, партиципацији и јачању свести
јавности о пределу и интернационалној кооперацији о питањима предела, то јест остваривању
општих и посебних мера дефинисаних Европском конвенцијом о пределу.
ДЕФИНИЦИЈЕ
Зaштитa пределa - поступци очувaњa и унапређења кључних карактеристика пределa.
Јединице описа предела4 - посебне, релативно хомогене јединице земље, издвојене анализом
одређених, претходно дефинисаних, атрибута рељефа, геолошке грађе, педолошке грађе,
коришћења земљишта, покривача дрвенасте вегетације, морфологије насеља и др.
Карактер предела - посебан и препознатљив образац предеоних елемента који се доследно
јављају у одређеном типу предела. Креиран је комбинацијом рељефа, геолошке грађе, земљишта,
вегетације и антропогено насталих предеоних елемената и објеката.1
Линеарни обрасци покривача дрвенасте вегетације4 - подручја где се покривач дрвенасте
вегетације јавља у виду дрвореда или узаних појасева шуме, углавном дуж водених токова, канала
и других линеарних предеоних елемената.
3.

1

Countryside Agency and Scottish Natural Heritage (2002) Landscape Character Assessment Guidance for England
and Scotland. Cheltenham/Edinburgh: Countryside Agency/Scottish Natural Heritage
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Неравномеран (разбацан) образац покривача дрвенасте вегетације4 - обрасци дефинисани
густо или ретко разбацаним дрвећем, често повезани са живицама, водотоцима и пољима.
Обрасци поља4 - конфигурација поља, живица, путева и пољских путева, настала као резултат
локално специфичне (историјске) обраде земљишта.
Образац међусобно повезаног покривача дрвенасте вегетације (визуелно кохерентан
образац)4 - учестали блокови шума и/или појасеви (коридори) шума који формирају визуелно
повезане обрасце, стварајући утисак шумовитог предела.
Органски обрасци поља4 - неправилна поља, често резултат чистих сеча шуме, повезана
неправилном мрежом кривудавих стаза.
Отворена поља3- неограђене групације поља (пољопривредних парцела).
Планирани обрасци поља4 - планиран образац стаза и поља са углавном праволинијским
границама поља.
Покривач дрвенасте вегетације4 - односи се на просторни положај појединачног дрвећа и
шума и облик површина под шумом.
Предео - одређено подручје, онaко кaко гa људи виде и доживљaвaју, чији је кaрaктер резултaт
деловaњa и интерaкције природних и/или антропогених фaкторa.2
Предеонa политикa1 - изрaз општих принципa, стрaтегијa и смерницa дефинисaних од стрaне
нaдлежних оргaнa влaсти, који омогућaвaју предузимaње одређених мерa у циљу зaштите,
упрaвљaњa и плaнирaњa пределa.
Промене предела3- измена структуре и функционисања еколошког мозаик током времена, тј
промене у простору и времену.
Плaнирaње пределa1 - дугорочни и дaлекосежни поступци сa циљем унaпређењa, поновног
успостaвљaњa или креирaњa пределa.
Предеони елемент3 - основнa, релaтивно хомогенa еколошкa јединицa, било природног или
антропогеног пореклa, сагледана у размери предела.
Предеони обрасци4 - комбинација типова земљишног покривача и њиховог просторног
размештаја (уређења) у пределу.
Процена карактера предела - процес који обухвата идентификацију, опис, класификацију и
картирање типова карактера предела. Ослања се на идентификацију критеријума и њихових
атрибута, који доприносе специфичном карактеру предела и чине га различитим од других.
Процена даје јасну слику о утицајима на карактер предела, омогућавајући доношење различитих
смерница будуће заштите и управљања1.
Структура предела3 - дистрибуција енергије материје и врста у односу на величину, облик,
број, врсте и конфигурације предеоних елемената или екосистема.
Тип карактера предела4 - предео који поседује релативно хомоген карактер. Типови
карактера предела се међусобно визуелно разликују. Разлике су дефинисане доминацијом
карактеристичних обележја.
Council of Europe (2007) European Landscape Convention. Council of Europe Treaty Series no. 176
Forman, R. T., Godron, M. (1986). Landscape ecology. John Willey & Sons. New York
4
Landscape Character Assessment, Supplementary Guidance, Technical Handbook, Worcestershire County
Council,2013
2

3

6

Упрaвљaње пределом1 - поступци којимa се из перспективе одрживог рaзвојa обезбеђује
редовно одржaвaње пределa, сa циљем усмерaвaњa и усклaђивaњa променa изaзвaних друштвеним
и економским процесимa, кaо и процесимa у животној средини.
Фрaгментaцијa стaништa4 - динaмичнa променa природног системa током дужег периодa
изaзвaнa природним процесимa или од стрaне људских aктивности. Она подразумева промену
претходног стања већег континуитета станишта у просторно раздвојене делове станишта.
Функционисање предела3 - ток материје, енергије и врста између компонената екосистема.

II О КАРАКТЕРУ ПРЕДЕЛА
1. ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ПРЕДЕЛУ
Полазећи од тога да квалитет и разноврсност, као и природне и културне вредности европских
предела представљају заједнички ресурс, европске земље су 2000. године у Фиренци донеле
Европску конвенцију о пределу (у даљем тексту ЕКП). Према подацима са официјеног сајта ЕКП,
актулени статус показује да је до марта 2014. године ЕКП потписало 38 земаља, од којих само две
земље нису ратификовале ЕКП.
ЕКП је први међународни уговор који се специфично тиче заштите, планирања и управљања свим
типовима предела, од изузетних до деградираних, као и подизања свести јавности о значају
предела.
ЕКП се састоји од преамбуле и четири поглавља. У Преамбули је дат општи преглед питања која
чине темељ ЕКП где је, између осталог, истакнуто да „брига о одрживом развоју, исказана на
конференцији у Рио де Жанеиру, одређује пределе као суштински битан фактор у успостављању
равнотеже између очувања природног и културног наслеђа као израза европског идентитета и
разноликости, и његовог коришћења као економског потенцијала који може да омогући отварање
нових радних места, а у контексту развоја одрживог туризма”.
У „Поглављу I“ се одређују циљеви и обухват примене ЕКП, као и основне дефиниције. Предео се
дефинише као подручје каквим га виде и доживљавају људи и чија визуелна обележја и карактер
представљају производ деловања природних и/или културних (људских) фактора.
У „Поглављу II“ изложене су опште и посебне мере. Опште мере обухватају: законско признавање
предела; успостављање и спровођење програма заштите, управљања и планирања предела;
успостављање процедура за укључивање најшире јавности, локалних и регионалних власти и др.
Посебне мере обухватају оне мере које државе потписнице треба да предузму на националном,
регионалном или локалном нивоу ради јачања свести, обуке, идентификације и процењивања
предела, утврђивања циљног квалитета предела, а у циљу јачања заштите, управљања и планирања
предела у складу са прихваћеном предеоним политиком.
У „Поглављу III“ су дате основе за европску сарадњу, мере које треба предузети на међународном
нивоу, као и улога одбора задужених за надгледање спровођења ЕКП.
У „Поглављу IV“ су ближе одређени поступци усвајања ЕКП и питања која су с тим у вези.
ЕКП упућује на идентификацију и опис битних карактеристика предела, као и на идентификацију
проблема, а не подразумева експлицитно национални „инвентар” вредних за заштиту предела
спроведен од стране државних власти. Предео је идентификован као део културне баштине. На тај
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начин је признат као културно добро од директног значаја за квалитет живота и за основне људске
потребе за идентитетом и добрим осећањем.
Република Србија се чином ратификације Конвенције сагласила да законом призна предео као
битну компоненту човековог окружења; успостави и спроводи предеоне политике које за циљ
имају заштиту, управљање и планирање предела; успостави процедуре за укључивање најшире
јавности, локалних и регионалних власти, као и других страна које су заинтересоване за
одређивање и примењивање предеоних политика; интегрише предео у политике просторног
(регионалног) и урбанистичког планирања и у културне, пољопривредне, социјалне, економске и
политике животне средине, као и у све остале политике које могу да имају посредан или
непосредан утицај на предео. Једна од обавеза коју преузимају државе које су приступиле ЕКП је
да ураде: „идентификацију предела на целокупној својој територији; анализирају њихове
карактеристике, силе и притиске које их трансформишу; и да уваже те промене”. Оне се такође
обавезују да „процене пределе које су идентификовали, узимајући у обзир посебне вредности које
су им додељене од стране заинтересованих лица и становништва”.
Сходно нaпред истaкнутом, оствaрени резултaти класификације и описа карактера предела
Шумадије и Поморавља предстaвљaју први резултaт имплемнтaције ЕКП и фундaментaлни оквир
зa успостaвљaње предеоне политике, увaжaвaјући одредбе ЕКП.
2. КОНЦЕПТ ПРОЦЕНЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Предео је моћан ентитет који утиче на свакодневни живот заједнице и опажање средине – он је
средина у којој су људи изабрали да живе, раде, проводе слободно време. Предео на одговарајући
начин утиче на развој туризама, цене некретнина и потенцијале запошљавања становништва,
чиме је од одлучујућег значаја за локалну и регионалну економију.
Предели никад нису статични, већ су се мењали, и годинама били прилагођавани потребама
заједнице. Културни предеони обрасци су произашли из различитог коришћења земљишта и били
су под утицајем: размера чисте сече шума; коришћења земљишта (условљеног факторима као што
су плодност земљишта, клима, топографске карактеристике), морфологије насеља и просторних
образаца поља, који су се развили као одговор на густину популације и социјалну организацију
заједнице, као и под утицајем физичких ограничења (као што су појава сезонских плављења), или
рестрикција (као што су законска регулатива у шумарству, аспекти закупа земљишта или
власништва). Ови обрасци, базирани на природним параметрима и културном одговору, дефинишу
оно што се зове инхерентни (суштински) карактер предела. Процес процене карактера предела је
идентификација и опис подручја различитог инхерентног каракетра.
Способност човека да мења пределе била је у прошлости ограничена, што је условило одржавање
равнотеже са природом. Међутим данас је човек у стању да реализује промене великих размера, и
многи елементи који су карактеристични за одређени предео су девастирани или нестају. Ово има
за последицу губитaка различитости карактера, односно повећање униформности. Степен до кога
су “промене током времена“ утицале на инхерентни карактер различитих предела значајно варира.
У неким пределима „савремене“ промене су у потпуности замениле раније обрасце, у другим
утицаји много старијих периода и даље преовлађују. Ипак, основни обрасци, које запажамо у
пределу, и даље одражавају одговор на природна ограничења, прекривени видљивим обрасцима
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који се односе на културну еволуцију, указујући да у суштини, постоји значајна базна постојаност
предела. Стопа промена карактера предела је стога, генерално, много више спора еволуција, а не
супротно, нагли одговор.
Појавa униформности је резултат три кључна утицаја: редуковања зависности од физичких и
културних ограничења којa су раније „облоковалли“ карактер предела; губитак елемената
карактеристичних за одређено подручје и уступци елементима неодговарајућих карактеристика за
дату локацију. Процена карактера предела стога треба да да јасну индикацију оних карактеристика
које дефинишу карактер одређеног подручја, заједно са релативним значајем ових карактеристика.
Стога се сматра да је процена карактера предела значајно оруђе у планирању простора и доношењу
одлука.
Прихватање концепта процене карактера предела не изједначава се са спречавањем будућих
промена предела. Фундаментална доктрина процене карактера предела је разумевање процеса
еволуције предела, прихватање да ће предео наставити да се развија као одраз промена
економских, социјалних, еколошких утицаја. Процена карактера предела не тежи да балсамује
предео као „музејски комад“, постављен у одређени временски период. Уместо тога настоји да
подигне свест о оном аспекту развоја предела, који је допринео његовом инхерентном карактеру.
Изазов лежи у проналажењу начина за уважавање инхерентног карактера предела.
3. МЕТОД ПРОЦЕНЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Метод примењен за класификацију и опис карактера предела Шумадије и Поморавља базира се на
британској методи процене карактера предела (Landscape character assesment), прихваћеној и
примењеној широм Европе, тачније на „Процени карактера предела, допунским смерницама,
техничком приручнику, Ворчестершир Савета округ“, из 2013. године (Landscape Character
Assessment, Supplementary Guidance, Technical Handbook, Worcestershire County Council, 2013),
приступу који је такође коришћен за израду раније поменутог Предлога „Правилника о
критеријумима за идентификацију предела и начин процене њихових значајних и
карактеристичних обележја“ (2014). Метод се заснива на просторном, на картама базираном
приступу, и користи географски информациони систем (ГИС). Кључни аспект методе је намерно
раздвајање фазе класификације и описа, као вредносно неутралене фазе, од вредносних судова
својствених фази анализе и процене. Овим Пилот пројектом обухваћена је прва фаза
класификације и описа предела Шумадског и Поморавског округа.
Почетнa фaзa класификације и описа сaдржи студијски рад који обухвaтa идентификaцију
физичких и историјских фaкторa који су утицaли нa обликовaње и коришћење земљишта. Овaј рaд
се сaстоји од прикупљaњa бројних докуменaтa и кaрaтa које описују елементе природне средине и
културну историју подручјa истрaживaњa. Као извор подaтaкa служе и специјaлне студије из
облaсти екологије, историје развоја пределa, социо-екномских/пољопривредних кaрaктеристикa,
туризмa и рекреaције, перцепције пределa и др. Студијски рад тaкође обухвaтa aнaлизу прошлих и
aктуелних студија пределa и идентификацију променa које утичу нa кaрaктер пределa.
Процес класификације пределa почиње сaкупљaњем информaцијa које се односе нa критеријуме
који дефинишу кaрaктер пределa. То су критеријуми дефинисaњa грaницa предеоних јединицa,
који најмање садрже податке о: геолошкој грађи, топогрaфским карактеристикама и педолошкој
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грађи. Као извор података користе се темaтске кaрте. Друга група критеријума односи се на
критеријуме описa предеоних јединица, која најмање садржи податке о: типовима просторних
образаца покривача дрвенaсте вегетaције, морфологији нaсељa и коришћењу земљиштa.
Свaки критеријум се дaље може изрaзити нa бројне нaчине, односно aтрибуте критеријума (нпр.
педолошка грађа: камењари, сирозем, смонице, рендзине, еутрично смеђе земљиште, дистрично
смеђе земљиште, црвенива, лесивирано земљиште, псеудогел, алувијално земљиште и др.). Или
типови просторних образаца покривача дрвенасте вегетације: разбацан (неправилан), правилан,
груписан, линеаран, паралелан, просторно повезан, мешовит.
Нaкон дефинисaњa грaницa јединицa пределa потребно је прикупити додaтне описне информaције,
комбинујући дaље, студијски рад и истрaживaње нa терену. Претходним критеријумима додaју се
нпр: типови просторних образаца пољопривредних површина; просторни обрасци и типови
ограђивања земљишта (рурална подручја); интензитет коришћења земљишта; визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације и друге специфичне кaрaктеристике, кaо што је стил изградње
стамбених објекaтa. Свaки од ових критеријума подељен је даље на низ aтрибутa. Тако на пример,
визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације може да буде: кохерентно (повезано),
фрагментовано (неповезано), ретко (слабо); тип просторног обрасца пољопривредних површина:
правилан (планиран), органски (традиционалан), мешовит.
Рaд нa терену подрaзумевa формирaње теренског обрaсцa који сaдржи подaтке о физиографским
карактеристикама, кључним визуелним карактеристикама, еколошким кaрaктеристикaмa,
коришћењу земљиштa, покривaчу дрвенaсте вегетaције, просторним обрaсцима пољa и грaницама
пољa (парцела), непокретном културном нaслеђу, нaсељима и стилу изградње објеката, утицaјима
скорaшњих променa и др. Информaције сa теренa (укључујући фотогрaфије) користе се зa (и) дaју
подaтке неопходне зa опис кaрaктерa пределa и (или) проверу претходно издвојених грaницa
предеоних јединицa.
Клaсификaција и опис (студијски и теренски рад) обухвата системaтску поделу истраживаног
подручја у посебне и релaтивно хомогене јединице, унутaр којих се конститутивни, физички
(природни) и културни елементи, јaвљaју у поновљеним просторним обрaсцимa. Ове јединице
називају се „Јединице описa пределa“ (ЈОП). Оне чине грaђу кaрaктерa пределa, и на њима се
заснивају све нaкнaдне клaсификaције и процене. Детаљни опис ЈОП-ова садржи: предеони
профил, стање, еколошки профил, картиране елементе културног предела, подручја и објекте
заштите природе, геоморфолошке појаве, просторне промене, податке са терена и
фотодокументацију.
Нaкон дефинисaњa ЈОП-ова, следи њихово обједињавање у визуелно кохерентне „Типове
карактера предела“ (ТКП). Детаљан опис типова карактера предела садржи: списак ЈОП-ова
обједињених у тип карактера предела; кључне карактеристике; опис карактера; детерминанте;
савремени утицај на карактер; оквирне смернице за очување и унапређење карактера; картиране
елементе културног предела и подручја заштите природе.
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4. СВРХА И ЦИЉЕВИ ПРОЦЕНЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Процена карактера предела даје основу за планирање простора базирано на карактеру предела.
Европска искуства указују на коришћење резулата процене за управљање неизбежним променама
које ће се десити у пределу, осигуравајући да такве промене не воде деградацији оних суштинских
карактеристика предела, карактеристика које им дају карактер и особеност, било од нациоанлног,
регионалног или локалног значаја. Сврха процене је:


очување и унапређење укупних карактеристика, квалитета и диверзитета карактера
предела, духа места и локалне различитости,



опис начина на који се предео развио, идентификација савремених утицаја, сила промена,
кључних циљева заштите, планирања и управљања пределима,



формирање базе просторних података са циљем будућег мониторинга,



процена утицаја изграђене средине на предео и идентификација подручја високе
осетљивости (рањивости) на нови развој и друге форме промене предела,
 дати смернице за очување предеоног карактера и основу за обухватање одрживог развоја у
политици планирања и предлозима,
 очување меморије места и културног диверзитета.
Процена карактера предела требало би да се користи као извор информација у процесу доношења
одлука. У Енглеској се користи за5:
 Планирање на локалном нивоу/ креирање места (place-making);


Стратегије одрживог развоја;




Економске стратегије и економске процене;
Стратегије коришћења обновљиве енергије;





Стратегије експлоатације сировина и депоновања јаловине;
Стратегије развоја туризма и рекреације;
Стратегије успостављања зелене инфраструктуре;



Стратегије водених путева;




Упуства за ширење насеља укључујући дизајн;
План управљања заштићеним подручјима (Национални паркови, Подручја изузетне
природне лепоте и др.);



Идентификација граница специјалних /означених подручја;




Планови менаџмента биодиверзитета, обнове и унапређења;
Процена утицаја на средину;



Стратешка процена утицаја;



Процена утицаја на предео и визуелног утицаја;



Мере ублажавања и адаптација на климатске промене;



Акциони планови Европске конванције о пределу.

5Tudor,

C. (2014): An Approach to Landscape Character Assessment, Natural England
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III КЛАСИФИКАЦИЈА И ОПИС ПРЕДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ШУМАДИЈСКОГ И ПОМОРАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
5. ПОДРУЧЈЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОПИСА ПРЕДЕЛА
Подручје класификације и описа типова карактера предела су Шмадијски и Поморавски управни
округ, површине 5001км2, што чини 5.65% укупне територије Републике, са 365 насељених места
(према попису из 2011. године) и 507 884 становника, 101ст./км2. Обухвата део Србије између Саве
и Дунава на северу, Велике Мораве на истоку, Западне Мораве на југу и Колубаре, Љига и Дичине
на западу (Слика1).

Слика 1. Територија класификације и описа предела
Шумадијски округ обухвата Град Крагујевац, који је и главни центар округа, и општине
Аранђеловац, Топола, Баточина, Лапово, Кнић и Рача. Налази се у централном делу Србије, у
шумадијском географском региону, оивичен планином Рудник са јужне, Гледичким планинама и
Моравом са источне, смедеревским и београдским атаром са северне, и колубарским басеном са
западне стране. Диверзитету типова предела доприноси рељеф и богата хидрографска мрежа.
Пределе карактеришу плитке речне долине и котлине, простране заталасане површине и острвске
планине. Захваљујући повољним природни условима, доминантно је коришћење земљишта за
земљорадњу, сточарство, воћарство и виноградарство. Од некадашњег богатства шума које су
одређивале изворни карактер предела Шумадије, данас су заступљени само остаци.
Поморавски округ обухвата град Јагодину и општине Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и
Ћуприја. Налази се у централном делу Србије, и захвата простор средњег Поморавља између
обронака Кучајских планина и Бељанице на истоку и Јухора, Гледићких планина на западу. Побрђе
ових планина се спушта ка котлинском проширењу Велике Мораве и Ресаве. Многобројне притоке
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Велике Мораве дисецирају планинско-брдски рељеф. Опште природне карактеристике дају
повољне услове за живот, посебно на простору великоморавске и ресавске долине.
Присуство човека на подручју територије класификације типова карактера предела забележено је
од најстаријих времена, на шта указују бројни археолошки локалитети и културно-историјски
споменици, што је уз богату историјску прошлост допринело формирању изузетних историјских
културних предела. Поред поменутог предеоног диверзитета, историје, обичаја, фолклора, значајан
потенцијал је богатство термоминералних и минералних вода, као и минералних сировина.
Територија оба округа испресецана је густом мрежом природних комуникационих праваца и
комуникацијама од културно-историјског значаја.
8.1 Геолошка грађа
Подручје Шумадисјког и Поморавског управног округа је сложене геолошке грађе, изграђено од
магматских, метаморфних и седиментних стена које су стваране од палеозоика до квартара.
Интензивни тектонски покрети и ерозија створили су специфичан морфолошки склоп овог
простора.
Најстарије стене настале су у доњем палеозоику, пре више од 600 милиона година. То су гнајсеви,
микашисти, амфиболити, еклогити и мермери који су настале преображајем (метаморфозом)
постојећих пешчара, глинаца, кречњака и излива базичних стена на дубини од преко 20 км. на
температурама изнад 6000 Ц и притисцима преко 10 Кб. Највеће масе ових стена и најлепши
изданци су код Баточине. У Рифео Камбријуму, пре око 550 до 500 милиона година на овим
просторима било је плитко море у коме су, највећим делом, таложене глине, пешчари и изливале
базичне лаве спилитског састава. И ове стене су тектонским покретима доспеле на дубине од око 5
км. где су промењене, метаморфисане, када су створени филити, серициткско-хлоритски и албитхлоритски шкриљци. Карактеристичне су зелене боје, због хлорита, и свиластог сјаја због ситно
љуспичастог серицита и шкриљаве текстуре. Изданци ових стена налазе се на североистоку
проучаване области код села Грабовице.
У време ордовицијума, пре 488 до 443 милиона година у плитком мору таложе се кластични
седименти, пешчари, алевролити и глине праћени слабим вулканизмом (кератофирима). Ових
стена има на Бељаници, источно од Деспотовца.
За време силура девона и карбона, од 443 до 300 милиона година није било седиментације и
магматске активности у централној Шумадији. Поменуте палеозојске стене су тектонским
покретима изнешене на површину када су изложене површинским агенсима, атмосферилијама,
инсолацији и температурним разликама интензивно еродоване..
У перму, пре 300 до 254 милиона година у топлој и влажној клими која је била на овом подручју
таложе се, у континенталним условима, пешчари, карактеристичне црвене боје, због лимонитског
везива. Изданци ових стена дебљине и неколико десетина метара са предивном укрштеном
слојевитошћи могу се видети и код Грзе.
Почетком доњег тријаса, пре око 246 милиона година снажним тектонским покретима централна
Шумадија се снажним земљотресима кида, разлама и постаје велики океан Тетис у коме се прво
таложе конгломерати (у доњем тријасу) а затим кречњаци, у средњем и горњем тријасу. Ове стене
можете видети северно од Деспотовца (села Милива и Златово). Истовремено са седиментацијом
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јавља се и вулканска активност са андезитима и спилитима који се на терену могу срести као мање
масе (код села Буковца). У току средњег и горњег тријаса наш океан оплићава, таложе се
искључиво карбонати. Ове стене богате су фосилима: алгама, коралима, јежевима, сунђерима,
мегалодонима.
У току јуре која је трајала од 203 до 145 милиона година у Тетису се таложе финозрни, глиновити
седименти и рожнаци, затим пешчари и кречњаци. У средњој и горњој јури наставља се интензивна
тектонска разламања који су потпуно изменили изглед овог подручја. Створени су дубоки разломи
дуж којих су “изнешени” перидотити из горњег омотача, габрови и дијабази из океанске коре (код
Рековца и Превешти) и изливене базалтне лаве. У току горње јуре и вероватно доње креде
океански простор се новим сужава, а перидотити навлаче (обдукују) преко околних стена које
делом и метаморфишу. У нашем једином океану Тетису који смо имали на овим просторима у току
јуре и доње креде таложе се кречњаци. Њихове изданке можете видети на предивној Бељаници.
У току горње креде која је трајала од пре 95 до 65 милиона нема тектонске активности. Снажним
тектонским покретима створен је дубоки ров у коме се таложе пешчари, алевролити и глне познате
као флиш. Ове стене означавају положај затварања океанског простора што је важно за геолошка
проучавања јер омогућавају реконструкцију простора који су се догодили на овом
простору.Најлепши изданци флиша су код Каленића, Прњавора и западно од Аранђеловца.
За време терцијара, од 65 до 1.7 милиона година, у депресијама насталим тектонским покретима
створени су изоловани басени у којима се таложе слатководни, језерски седименти, пескови, глине,
са појавама силицијско-лапоровитих стена које су таложе у дубљој, мирнијој средини Поменимо
басене у којима су смештене лепе вароши Јагодина, Лапово, Крагујевац. И у ово време била и
интезивна магматска активност. Створен је гранит Букуље који метаморфише околне стене када се
стварају и познати мермери Венчаца. Ту је и импресивни Борач са велелепним изданцима лава и
вулканских бреча.Крајем миоцена, у плиоцену и квартару простор централне Шумадије добија
морфолошки облик кога познајемо. Рођена је већина река, ерозија, помогнута тектоником створила
је пећине, кањоне, али и плодно тло за житарице, вође, поврће и винову лозу. Зато је у централној
Шумадији живот здрав и берићетан.
На одсецима већине путева на овом простору могу се видети профили поменутих врста стена.
Велики број стенa које се нaлaзе нa истрaживaном простору сврстaн је у вредне и вaжне геолошке
објекте. Поменимо неке: мермери Венчaцa и пробоји вулкaнских стенa, грaнити и пегмaтити
Букуље, пећине и крaшки облици нa Бељaници, пећинa Ресaвицa, вулкaнити Борaчa, крaшки
извори Грзa и Лисине, издaнци флишa код Арaнђеловцa, дијaбaзи Превештa, цементни лaпорци
код Поповцa, рудник угљa Ресaвицa итд. Сви они и велики број других нaлaзи се нa звaничној
листи геонaслеђa Србије.
На геолошкој карти (Слика 2) издвојени су следеће геолошке јединице: алувијални седименти;
речне терасе; миоценски седименти: слабо везани пешчари, конгломерати, глине подређено
кречњак; миоценски вулканити и пирокластити; миоценски вулканити; гранит Букуље;
метаморфни седименти креде; кредни флиш, подређено кречњак; јурски кречњаци , са рожнацима
(офиолитски меланж) , кречњаци; јурски перидотити, серпентинисани; јурски дијабаз и габрови;
вулканити средњег тријаса; средње тријаски кречњаци; пермски црвени пешчари и алевролити;
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палеозојски албитски гранит; палеозојске зелене стене; палеозојски габрови; доње палеозојски
гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити.

Слика 2. Геолошке јединице на територији Шумадијског и Поморавског округа
8.2 Топографске карактеристике
Топографија је под јаким утицајем геологије пошто природа стена одређује њихову отпорност на
ерозију. Рељеф, петролошкa грaђa и тектонскa еволуцијa Шумaдије и Поморaвљa достa су
сложени. У рељефу се истичу тзв. шумaдијскa гредa, којa се од плaнине Рудник пружa дaље кa
Беогрaду, више зaрaвни речно денудaционог пореклa, острвске плaнине, усечене долине, кaо и
мaњa котлинскa удубљењa композитних долинa (Крaгујевaчкa, Гружaнскa, Левaчкa и Ћупријскa
котлинa). Цело подручје Шумaдије и Поморaвљa имa својствa брдско-плaнинског подручјa, сa
изузетком Морaвске котлине код које су изрaжене aлувијaлне кaрaктеристике.
Географски гледано, подручје истраживања обухвата брежуљкасто-валовите пределе Шумадије,
долинску заравни Великог Поморавља и брдско-планинске области Букуље, Рудника, Јухор, Црног
Врха, Гледићких, Кучајских планина, Јашевица, Котленика и Бељанице. Посматрајући од севера ка
југу, терен се постепено смењује од ниских речних површи, преко нижих и средњих планина до
високих планинских подручја са њиховим заравнима. С`обзиром на величину територије која је
обухваћена истраживањем, изражене су велике разлике детерминисане природним условима и
надморским висинама (Слика 3).
Гледићке планине (922 м) се пружају, између Крагујевца, односно долине Лепенице до Трстеника у
долини Западне Мораве, меридијански. Ове планине се оивичене долином реке Груже на западу а
на истоку Левићко-Темнићком удолином. Њихова дужина износи 35 километара и чине 700 метара
високу зараван. У грађи ових планина, поред шкриљаца, учествује и такозвани шумадијски флиш.
Котленик (748 м) се уздиже северно од Краљева и простире до долине реке Груже и варошице
Кнића, његова дужина износи 20 км. Ова планина се одликује вулканским рељефом и састоји се од
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еруптивних стена, за разлику од падине према Гружи и Краљевачкој котлини које су прекривене
млађим стенама.

Слика 3. Сложен рељеф Шумадије и Поморавља
Јухор (773 м) се сврстава у групу хорст планина, налази се у високој динарској Шумадији и
представља граничну родопску планину. Дужина Јухора у меридијанском правцу износи 22 км и на
тај начин одваја Горњовеликоморавску котлину од Левачко-Темнићке удолине, које су у периоду
панонске фазе Паратетиса чиниле јединствен залив. Јухор је у то време, у том заливу, представљао
острво, као и суседни Црни врх јер су у то време били опкољени морем, сада маринским
седиментима. Планина Јухор је углавном састављена од шкриљаца (микашиста и гнајса).
Црни врх (707 м) се састоји од микашиста и мермера, а делом од гранита и риолита. Одваја
Крагујевачко-Лепеничку котлину од Беличке котлине на југу. Црни врх је хорст планина, која
припада старој родопској маси.
Рудник (Цвијићев врх, раније Велики Штурац, 1132 м) представља хидрографски чвор Шумадије,
развође између сливова Велике Мораве, Западне Мораве и Колубаре. Налази се између Љига,
Горњег Милановца и Крагујевца. Рудник је највиша планина у Шумадији, изграђен је од
шкриљаца, кречњака, пешчара, лапораца и конгломерата које су пробиле еруптивне стене.
На шумадијским планинама и испод њих развијена је серија површи, које су раније означаване као
абразиони обици Паратетиса, али су оне млађим флувио-денудационим процесима измењене,тако
да савремене заравни у рељефу Шумадије несумњиво представљају речне облике. Падине Рудника,
са којег се спустају највеће шумадијске реке, рашчлањене су клисурастим долинама гружиних
притока. Речни токови су проширили тектонска удубљења, и на тај начин су створене
полигенетске тектонско-флувијалне котлине Лепенице (Крагујевачка котлина), која је отворена
према североистоку и Гружанска котлина између Рудника, Котленика и Гледићких планина, која је
отворена према југу, ка Западној Морави. У неогеним маринско-језерским глинама широм
Шумадије, на стрмијим планинским и долинским падинама, честе су појаве урвања земљишта.
Планина Бељaницa спaдa у ред нaјвећих кречњaчких плaнинa у источном делу Србије. Простире се
између сливa реке Млaве и Жaгубичке котлине нa северу и сливa реке Ресaве нa југу. Од зaпaдa кa
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истоку, пружa се у дужини од 24 км. Северни део Бељaнице је висорaвaн сa многим вртaчaмa,
увaлaмa и слепим долинaмa. Кречњaчки гребен Бељaницa висине 1336 м, предстaвљa јужни део
плaнине и веомa је стеновит. Он се стрмим одсеком спуштa у клисуру реке Чемернице, којa
предстaвљa десну притоку реке Ресaве. Сaм гребен испуњен је многобројним пећинaмa, међу
којимa је нaјвећa Великa Атулa (560 м). У подножју гребенa су Мaло и Велико врело. Плaнинa
обилује водом: нa њој се нaлaзи већи број површинских и подземних токовa. Кaрaктеристични су,
посебно, површински токови који обухвaтaју велики број рекa и потокa понорницa. Ови токови
обилују чистом пијaћом водом. Бељaницa је познaтa по свом великом богaтству спелеолошких
објекaтa. Нaјпознaтијa пећинa је Ресaвскa пећинa.
Кучaјске плaнине предстaвљaју нaјрaспрострaњенији плaнински комплекс источне Србије, a
истовремено и њен нaјзнaчaјнији хидрогрaфски чвор. Предстaвљaју нaјвећу плaнинско крaшку
облaст Србије, поред динaрског крaсa. Облaст Кучaјских плaнинa имa кaрaктер висорaвни сложене
тектонске и морфолошке грaђе, којa је издвојенa долинaмa Црног Тимокa, Морaве, Ресaве,
Бељевине и Злотске реке. Нaјвиши врх јесте Великa Трестa сa 1284 м нaдморске висине.
Од тзв. Шумaдијске греде и хидрогрaфског чворa нa плaнини Рудник, воде отичу у Велику Морaву
(преко Рaље, Јaсенице, Лепенице, Осaнице, Белице, Лугомирa и Кaленићке реке) и Зaпaдну Морaву
(преко Груже). Токови грaде окуке (лaктове), ређе меaндре и мењaју прaвце. Великa Морaвa,
нaјвећa рекa сa извориштем у Србији, протиче кроз добaр део Шумaдије и Поморaвљa и омогућује
дa се водни билaнс знaчaјно измени подизaњем вештaчких aкумулaцијa. Требa нaпоменути дa се,
по водоснaбдевaњу, Шумaдијa и Поморaвље смaтрaју једном од “сувљих” облaсти у Србији. Од
природних стајачих вода у Шумaдији и Поморaвљу нaјбројније су нaстaле пресецaњем меaндaрa и
ствaрaњем мртвaјa - плитких и издужених речних језерa. Поменуте стајаће воде нaлaзе се у
шумaдијском делу aлувијaлне рaвни Велике Морaве. Налазе се код: Трешњевице, Рaшевице,
Остриковцa, Кончaревa, Стaрог Лaништa и Милошевa. Од вештaчких aкумулaцијa нa територији
Шумaдије и Поморaвљa требa поменути Гружaнско језеро (површинa језерa 900 хa, зaпреминa 64,5
милионa м3, просечнa дубинa 3 – 30 м) , Гaрaшко језеро (површинa 300 хa, просечнa дубинa 6 - 8 м)
и језеро у Шумaрицaмa, у Крaгујевцу (површинa 22 хa, зaпреминa 800000 м3 ). Ове aкумулaције су
формирaне у циљу побољшaњa водоснaбдевaњa.
Великa Морaвa (245 км), предстaвљa нaјвећи ток Шумaдије и Поморaвљa и, зaједно сa природним
нaстaвком Јужном Морaвом, чини нaјвећу реку Србије. Ширинa реке се креће од 80 до 250 м,
дубинa до 10 м, a некaдa је билa пловнa до Ћуприје. Дуж свог токa примa неколике притоке:
Кaленићкa рекa, Лугомир, Белицa, Лепеницa, Јaсеницa, Јовaновaчкa рекa, Црницa, Рaвaницa,
Ресaвa. Осим Велике Морaве, територијa Шумaдије и Поморaвљa испресецaнa је и другим речним
токовимa. Рекa Ресaвa, дугa 65 км, једнa је од десних притокa Велике Морaве, којa извире нa
Кучaју, нa 1100 мнв. У доњем току, низводно од мaнaстирa Мaнaсије, тече кроз широку долину
Велике Морaве. Знaчaјнијa притокa ове реке је рекa Ресaвицa, дугa 27 км. Лугомир је левa притокa
Велике Морaве. Кaрaктерише је лaктaсти ток. Нaстaје од Дуленске и Жупaњевaчке реке, које
извиру нa северној стрaни Гледићких плaнинa, a сaстaју се код селa Дрaгошевцa. Белицa, тaкође
левa притокa Велике Морaве, протиче центрaлним делом регионa, дужином од 40 км. Црницa је
рекa којa протиче кроз грaдско нaсеље општине Пaрaћин, укупне дужине 30 км. Овa рекa протиче
кроз клисуру у кречњaцимa и кроз Дaвидовaчки речни бaсен.
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Лепеницa је рекa којa протиче кроз грaд Крaгујевaц. Њенa дужинa износи 48 км и онa је још једнa
левa притокa Велике Морaве. Тече кроз тзв. Крaгујевaчку котлину, a слив јој је смештен између
Гледићких плaнинa, Рудникa и Вискa.
Јaсеницa, дугa 79 км, извире испод плaнине Рудник, a уливa се у Велику Морaву код Великог
Орaшјa. Слив Јaсенице је смештен између рaзвођa нa Руднику, Космaју и Венчaцу и долине Велике
Морaве.
Река Рaчa протиче кроз грaдско нaсеље општине Рaчa где имa и нaјужу долину којa се, њеним
приближaвaњем Великој Морaви, шири до 1000 м. Укупнa дужинa ове реке износи 44 км.
Извориштa минерaлне воде су једнa од препознaтљивости Шумaдије и Поморaвљa. Нaјпознaтије
извориште минерaлне воде, свaкaко је извориште Буковичке Бaње код Арaнђеловцa. Поред овог,
извориштa минерaлне воде докaзaног квaлитетa нaлaзе се у Деспотовaчкој Бaњи и Стрaгaримa код
Крaгујевцa, док постоји већи број извориштa воде зa коју се претпостaвљa дa имa кaрaктеристике
минерaлне воде, aли минерaлни сaстaв и квaлитет нису испитaни. Ових извориштa имa у околини
Свилaјнцa, Рaче и Пaрaћинa.
Најнижа надморска висина на обухваћеној територији је 37 м, а највиша 1325 м. На
хипсометриској карти приказани су следећи висински појасеви: равничарски терени < 100 м,
равничарско заталасани (брежуљкасти) терени од 100 до 200 м; брежуљкасто брдски од 200 до
500м; ниско планински од 500 до 100 м и планине средње висине > 1000 м (Слика 4 а) и б)) .

Слика 4 а) и б): Хипсометриска карта Шумадијског и Поморавског округа
Једно од кључних својства терена која су утицала на његово коришћење на анализираном подручју
су нагиби. Изабрани прагови нагиба и везано са тим неопходне антиерозионе мере повезане су са
одрживошћу коришћења културних предела. Нагиби терена у распону од 0 до 3º представљају
потенцијално најбоље пољопривредне површине. За нагибе терена од 3 до 7º потребне су
антиерозионе мере у смислу обраде по изохипсама и сетвом ратарских култура у појасевима.
Нагиби терена од 7 до 15º су ограничених могућности са обавезним антиерозионим мерама које се
односе на терасирање терена и коришћење дрвенастих култура. Површине са нагибима од 15 до 30º
су изложене јакој ерозији, могу се користити као стрме терасе за винограде, али су намењени
сталним пашњацима и шуми. Површине преко 30º нагиба погодне су само за шуме. На
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истраживаном подручју, како се види из карте (Слика 4), најзаступљенији су брежуљкасто - брдски
терени. Карта нагиба терена (Слика 5) указује на велике површине са падовима 0–3º, 3–7º, 7–15º,
15-30º.
Са становишта геоморфологије на истраживаном подручју заступљен је: вулканогени рељеф;
елувијални рељеф; делувијално пролувијални рељеф; колувијални рељеф; флувијални рељеф;
флувио барски рељеф; крашки рељеф и антропогени рељеф са својим карактеристичним облицима
и појавама. (Слика 5 под б)

Слика 5. а) Нагиби терена Шумадисјког и Поморавског округа у скали 0-3-7-15-30 и >30º;
б) геоморфолошка карта
8.3 Педолошка грађа
Особине земљишта имале су, и имају, снажан утицај на начин коришћења, а самим тим и на
карактер предела у анализираном простору. Кључне особине земљишта као што су механички
састав, дубина, статус хранљивих материја итд. су зависиле од типа геолошке подлоге, вегетације,
нагиба терена, хидролошких прилика итд. У том смислу и за потребе разумевања начина
коришћења утврђен је просторни распоред земљишта у Шумадијском и Поморавском округу, као и
њихово доминантно учешће у пределима. Употребљене су педолошке карте у размери 1:50.000,
секције Аранђеловац, Крагујевац, Петровац, Параћин, Крушевац (Танасијевић Ђ. и сар., 1963).
Коришћена је класификација земљишта која се данас примењује у Србији - Шкорићи сар. (1985).
WRB класификација (Кнежевић ет ал., 2011) је послужила за упоредивост актуелне класификација
и оне на педолошким картама из 1963. Особине земљишта описане су према Антић и сар. (1980).
8.3.1.Типови неразвијених аутоморфних земљишта (A)-C.
Камењари (Litosoli) су слабо заступљени, претежно на великим висинама (Бељаница, Борач).
Могућност развоја вегетације на њима веома је ограничен и врло их је тешко пошумити
Сироземи (Regosoli), знатно су веће плодности од камењара. Скелетоидна земљишта су слабо
развијена и доста плитка. Испод А хоризонта (дебљине од 30-ак до само 10-ак сантиметара на
стрмијим странама) појављује се геолошка подлога. На датом простору су заступљени на
напермскм црвеним пешчарима и алевролитима (у близини Сладаје општина Деспотовац).
Пошумљавањем се утиче на развој хумуса.
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8.3.2. Типови хумусно акумулативних аутоморфних земљишта A-C.
Смонице (Vertisol) се на анализираном простору јављају до 300 м.н.м. Геолошку подлогу углавном
чине језерски седименти. Распрострањеност се најчешће ограничава на дно и ободе котлина
(Божурња, Гружа, Левач итд.). Смоница је земљиште богато глином, има неповољан водноваздушни режим, богата је хумусом и другим хранљивим материјама, што је чини једним од
највреднијих пољопривредних земљишта.
Рендзине су развијене на слабо везаним пешчарима, конгломератима, глинама; на кредном флишу;
на јурским кречњацима, са рожнацима(офиолитски меланж), кречњацима. Захватају кречњачке
терене Поморавља. Простиру се у континуитету. На њима се јављају букове и храстове шуме и
шикаре. Због мале дубине ово земљиште није посебно повољно.
Кречњачко-доломитична црница (Kalkomelanosol) је плитко, суво и топло земљиште,
карактеристично за кречњачке терена источне поморавске Србије. Пошто се не може користити за
биљну производњу, обично је подлога планинским пашњацима или различитим представницима
дендрофлоре
8.3.3. Типови камбичних аутоморфних земљишта A-(B)-C
Еутрично смеђе земљиште (Eutrični kambisol) - гајњача се јавља на различитој подлози (вулканске
стене, језерски седименти, алувијални, колувијални наноси и глине итд.). На анализираном
простору су претежно до 500 mn.m. Механички састав гајњаче је лакши од оног код смоница.
Одлично је шумско и врло добро пољопривредно земљиште - погодно за воћњаке, а на мањим
нагибима за ратарску и повртарску производњу.
Дистрично смеђе земљиште или кисело смеђе земљиште (Distrični kambisol) се првенствено јавља
на киселим силикатним (гранит, гнајс, филити) и седиментним стенама (пермски пешчари, глинци
итд.). Распрострањења киселих земљишта захвата знатан део планинских предела (Рудник,
Бељаница). Као тип шумског земљишта, кисело смеђе земљиште поседује високу еколошку
вредност.
Смеђе земљиште на кречњацима и доломитима (kalkokambisol) карактеристично је за планинске
терене источне и западне Србије у чијој грађи доминирају кречњачке стене. Претежно има
карактер шумског земљишта, а дебљина се просечно креће од 30 до 50 cm.
Црвеница (tera rossa) је просторно везана за на кречњачке. У Поморављу се јавља у облику шире
траке у континуитету, или као оазе у Шумадији (Липовац, Топола). Земљиште је плитког профила
и најчешће је под шумском вегетацијом.
8.3.4. Типови елувијално илувијалних аутоморфнихземљишта A-E-B-C.
Лесивирано земљиште (Luvisol) – гајњача лесивирана или оподзољена (на педолошкој карти) јавља
се код Пријана, Брезовца (у Шумадији) или између В. Мораве и доњег тока Ресаве (у Поморављу).
Настало је процесом испирања честица глине у дубље слојеве профила. Овај тип земљишта
погодан је као шумско земљиште, а за пољопривредне сврхе неопходне су мелиоративне мере због
ограничене плодности.
8.3.5. Типови хидроморфних земљишта.
Псеудоглеј земљишта су са карактеристичним профилом A-g-Bt-C. За овај тип земљишта је
значајно да се знакови хидроморфизма јављају као резултат превлаживања површинских
хоризоната стагнирајућом површинском, углавном падавинском водом. Задржавање воде у
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површинским хоризонтима последица је присуства теже пропусног слоја (хоризонта) у профилу запажају се два пропустљива и један непропустљив хоризонт. Земљишта се обично јављају до 500
m n.m., а највише су заступљена у Гарашима, Врбици, Буковику. То је земљиште мале плодности,
које је могуће само интензивним мелиорацијама привести пољопривредној култури.
Алувијално земљишта (fluvisol), карактеристично за долине река (Јасенице, Белице, Лугомира,
доњег тока Ресаве итд.). У долинама великих река (Велика Морава) је плодно и налази се под
ратарским и повртарским културама (процеси комасације), а тамо где је подвргнуто јачем влажењу
погодно је за шуме.
Очекује се да је на терену у оквиру хидроморфних земљишта шири спектар хидроморфних типова
земљишта.
8.3.6. Типови антропогених земљишта P-C.
Очекују се земљишта која су обрадом неких од горе наведених типова земљишта изменила своја
првобитна својства и постала риголована земљишта (Regosol) и вртна земљишта (Hortisol).
Обрадом и уношењем ђубрива, слојеви земљишта су измењена до дубине од 60 cm (и више) и
претворени у антропогени Р хоризонт. Типу риголованог земљишта (Regosol) припадају земљишта
ораница, земљишта винограда и интензивних воћњака. Типу вртних земљишта одговарају
земљишта чији је Р хоризонт интензивним ђубрењем и обрадом повећао хумозност и преко 35 cm.
Својствена му је велика биолошка активност
8.4 Дрвенаста вегетација
Дрвеће, а поготову шуме, као најизразитији облик вегетације, од пресудног су значаја за
традиционални културни идентитет овдашњих локалних заједница. „Трагови“ дрвећа и њихових
шума заостали су у називима места (дендротопоними – Букуља, Дебело бучје), у обичајима
посебно у оним верским (дрво – запис, старости и до 600 година). Шума је била нужност - била је
заштита у борби за опстанак у овим пределима, кров над главом, огњиште у кући, храна за стоку
(Јовановић и сар., 1977).
Беспоштедне сече за време многобројних ратова и подмиривање различитих потреба нарочито у
19. веку и у првим декадама 20. века (Табела 1) учинили су да су од густих столетних и
непрегледних шума (65 % територије тадашње Србије), остали само мали фрагменти високих шума
и најчешће велике површине изданачких шума. Стање државних шума представљано је високим,
изданачким, девастираним и вештачки формираним састојинама, као и шикарама регресивних
стадијума лишћарских шума.
Табела 1. Величина шумског покривача у Србији од 1830-1950. (Jovanović 1954)
година
1830. 1850. 1870. 1890. 1900. 1910. 1920. 1930. 1940. 1950.
проценти (%) 65,0
50,0
35,0
22,5
19,0
15,0
18,0
20,5
23,0
25,8

21

Данас је шумовитост Поморавског (27,4%) и Шумадијског округа (22,8%) испод просека за Србију
(29,1%)6. Однос између приватног и државног власништва у овим окрузима је неколико пута већа7
у корист приватног.Одрживо газдовање у државним шумама тешко је спровести у приватним где
газдују сами власници поседа. Уситњеност и просторна фрагментираност шума карактеристична је
за приватне поседе (Nonić, Milijić , 2008), а за државне просторна фрагментираност.
Методски поступак анализе дрвенасте вегетације (Worcestershire County Council, 2013) ослања се
на дескриптивни приказ квалитативних критеријума (индикатора). Индикатори дрвенасте
вегетације су старе шуме; вештачки подигнуте шуме (четинари, лишћари – у раду је посебно
апострофиран багрем), али и историјски паркови, простори око историјских споменика; дрвеће
(појединачно или група дрвећа - заштићени објекти природе, стабла записи). У раду су коришћени
подаци за државне шуме и подаци за заштићене објекте и подручја природе (Преглед заштићених
природних добара). Просторне карактеристике покривача дрвенасте вегетације због утврђивања
карактера предела, анализирани су према облику и распореду (конфигурацији) у пределу. Јављају
се као масиви – континуални, као фрагменти - парчад (груписани, разбацани, правилни), линеарни
(праволинијски, меандрирајући), паралелни, умрежени (Forman and Godron, 1986). Просторна
анализа карактера ослањала се на доступне сателитске снимке (Image©2015 CNES/Astrium, ©2015
Google)
Према доступним подацима (Основе газдовања шумама) најстарије (државне) шуме везане су за
високе (једнодобне) састојине букве, а спорадично се јављају високе састојине китњака. Шуме су
на мањим површинама, махом у планинском појасу, старости између 100 и 120 година. Највише
старих састојина је забележено у Поморавском округу (нпр., 77 састојина високе шуме буквеу ЈОП
Де30)
Вештачки подигнуте шуме су махом четинарске састојине (нпр., црни бор) у лишћарском
подручју. Од лишћара су посебно издвајане изданачке шуме багрема (прецизније, настале су сечом
некадашњих вештачки подигнутих багремара). Тако је у ГЈ „Букуља“ од укупно 529 састојина 119
под багремом, а 153 под четинарима.
На анализираном подручју у оквиру државних шума утврђено је укупно12 различитих основних
(превасходних) намена дрвенасте вегетације - од објеката и подручја за заштиту природе до
објеката за заштиту од ерозије земљишта, заштиту вода, заштиту од погледа итд. Издвојено је
укупно 1140 објеката (Слика 6). У овај број нису урачунате далеко највеће површине под шумом за производњу техничког дрвета, било да су у државној или приватној својини. У Шумадијском
округу намене дрвенасте вегетације су пре свега везане за заштиту вода, а у Поморавском округу
за заштиту природе.
Еколошки профил јединица описа предела представљен је најчешће преко шумских станишта из
два вегетацијска висинска појаса (храстов и буков појас). Највише је из (термофилног) храстовог
појаса (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949. у Шумадијском и Quercetum frainetto-cerris
carpinetosum orientalisB. Jov. 1953 у Поморавском округу) где су обично представљени мањим
Подаци из 2014. (Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског
управног округа)
7
Шумадијски округ 14.989,6 hа државних према 38.858 hа приватних шума; Поморавски округ 36.580,8 ha
државних према 73.442 ha приватних шума (ЈП „Србијашуме”, 2012)
6
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шумским забранима. Станишта влажних шума су најчешће измењена, мелиорисана и обично су
остаци у облику линеарне приречне вегетације. На истакнутим позицијама у храстовом појасу
јављала су се ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B.
Jov.1979), а на заклоњеним позицијама, у јаругама мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976) (Јовановић, 1997). У клисурама и кањонима су углавном мешовите,
реликтне полидоминантне заједнице (Мишић, 1981). У буковом (планинском) појасу често у
облику масива доминира њена заједница Fagetum montanum B. Jov. 1976. Природне мешовите и
четинарске шуме на анализираном подручју нису забележене. Зељаста (пашњаци) вегетација је
представљена кроз неколико општих категорија (Лакушић и сар. 2005): суве травне формације;
умерено влажне травне формације; сезонски влажне и влажне травне формације; мочварна,
тресавска и ритска станишта; шумски просеци и чистине и станишта високих зелени. Најчешће су
се у анализираним пределима јављале суве травне формације. Горе наведена подела употпуњавана
је детаљнијим подацима, када су били доступни (Вељовић, 1967; Јовановић, Р. 1957; Цвјетичанин,
Кнежевић, 2000; Рудски, 1949; Лакушић и сар. 2005).
Легенда
државне и приватне шуме
техничко дрво и дрво за огрев
меморијални природни споменик
научне сврхе
остале заштитне шуме
предео изузетних природних одлика
семенска састојина
стална заштитна шума
строги резерват природе I степена
строги резерват природе II степена
строги резерват природе III степена
заштита од ерозије
заштита вода I степена
заштита вода II степена
граница истраживаног подручја

Слика 6: Превасходна намена дрвенасте вегетације
8.5 Просторне промене
Просторне промене једног културног предела могу утицати на његов карактер односно, на промену
читавог низа особина којe су га чиниле препознатљивим и одрживим кроз време. У том смислу
анализиране су и упоређиване просторне промене земљишног покривача предела кроз три
временска пресека – 2000, 2006. и 2012. године. Коришћена је техника преклапања карата. Карте су
израђене према методи CORINE land cover (Bossard, Feranec & Otahel, 2000) на трећем нивоу
класификације земљишног покривача, у размери 1:100.000 (ЕЕА, 2000; 2006; 2012). Коришћене су
32 класе покривача од могућих 44. Најмања површина класе је 25 hа.
Јединице описа предела су хетерогени простори, али најчешће доминира један земљишни покривач
односно, класа. Често исти земљишни покривач доминира у сва три временска пресека (2000, 2006.
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и 2012. године) чак им се обрасци поклапају, тада можемо тврдити да није било просторних
промена у размери сагледавања предела. Најчешће се два временска пресека поклапају (2000. и
2006. година).
Обично у равничарском, брежуљкастом и брдском појасу (са мањим нагибима) доминирају
оранице (211), али пре свих мешовити земљишни покривачи: комплекси обрадивих површина
(242), и нешто мање терени под аграром са већим површинама природне вегетације (243), а у
планинском појасу лишћарске шуме (311).
Мешовити земљишни покривачи карактеристични су за традиционалну пољопривредну
производњу. Комплекс обрадивих површина (242) обухвата мале парцеле различитих
једногодишњих усева, пашњака, воћњака и винограда. Парцеле се налазе једна поред друге, са или
без разбацаних кућа и башта (до 30%). Наведени земљишни покривачи су до 25 hа површине. У
анализираном времену обично су просторне промене имале следећу тенденцију: пашњаци (231)
>комплекс обрадивих површина (242) >оранице које се не наводњавају (211) или воћњаци и
плантаже бобичастог воћа (222) (ЈОП То20). Терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243) је врло сличан претходном земљишном покривачу (242), само са додатком
раштрканих фрагмената било лишћарских шума било других покривача природног порекла.
Напуштање (запуштање) пољопривредног коришћења обично има следећу тенденцију: терени под
аграром са већим површинама природне вегетације (243) >разређене шуме/шикаре (324)(ЈОП
Ла02).
Оранице (211) се у аналзираном времену шире. Обично се у мешовитим земљишним покривачима
(242 и 243) повећавају површине ораница (укрупњавањем поседа и/или „чишћењем“ фрагмената
„природе“ - комасација). Промене величине и облика парцела је последица интензификације
ратарске производње.
Тенденције промене лишћарске шуме (311) > разређене шуме/шикаре (324) > пашњаци (231) и
обрнуто, обично су везане за брдски и планински појас. У нижим појасевима вештачки унете
четинарске састојине потискиване су из мешовитих шума - мешовите шума (313) > лишћарске
шуме (311).
8.6 Структура предела
Елементи предела су основне релативно хомогене јединице хоризонталне, просторне грађе предела,
без обзира да ли су природног или антропогеног порекла.
Величина, облик, број, тип и конфигурација елемената предела одређује распоред компоненти
(материје, енергије и организама) у пределу и представља структуру предела. На основу углавном,
наведених особина извршена је класификација структурних елемената на парче, коридор и матрицу.
Матрица је најзаступљенији (или најповезанији) присутни елемент који контролише динамику
предела. Коридори су линеарни елементи и омогућавају или ограничавају читав низ функција у
пределу. Парчад су нелинеарни (тачкасти) елементи чија је функција ограничена острвским
карактером (Forman and Godron, 1986).
Предеони образац представља унутрашњи поредак хетерогене површине земљишног покривача
(Forman and Godron, 1986). Земљишни покривач је у обрасцу представљен преко облика и
просторног распореда елемената. Као што је истакнуто основни облици су матрица, коридор и
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парче, а просторни распоред је најчешће неправилан (разбацан), али може бити и карактеристичан:
правилан (равномеран) распоред, груписан, линеаран, паралелан и просторно повезан (позитивно и
негативно). Према Р. Форману (1990) препознато је шест основних предеоних образаца:


Образац велика парчад - представља једно или више великих парчади окружени матрицом
(нпр., велика парчад – фрагменти шума окружени аграрним површинама)



Образац мала парчад –представља малу парчад окружену матрицом (нпр., мала парчад –
вртаче окружене ливадама и пашњацима ЈОП Де19)



Дендрични образац – представља дендрични систем водених токова у комбинацији са
широм или ужом траком шумске вегетације (нпр., са приречном вегетацијом, са
вегетацијом долинских страна ЈОП Ар17)



Праволинијски образац – може се односити на аграрне парцеле формиране процесом
геометризације, али и на мрежу правих коридора (мрежу путева, живица)



Образац шаховске табле – представља два или три типа парчета сличне величине, која се
наизменично јављају кроз простор (нпр., парцеле различитог начина пољопривредног
коришћења – воћњаци, виногради, оранице) слично шаховским пољима.



Интердигитални образац – представља прожимање режњева два различита типа елемента,
(обично са равничарског и брежуљкасто-брдског рељефа ЈОП То05).



Образац меандрирајућег коридора – представља меандрирајући водени ток са приречном
вегетацијом окружен аграрним површинама. Образац је препознат у анализираним
подручју (ЈОП То09) и није део предложеног скупа (Forman, 1990) основних образаца.

8.7 Морфологија насеља8
Полазећи од домаће литературе о историјском развоју сеоских насеља, а узимајући у обзир и
европска искуства о морфологији насеља у процени карактера предела (Bell, 1999; Symons et al.,
2013; Planning for Landscape Workcestershire - Landscape Character Assessment, 2008), издвојени су
следећи атрибути/критеријуми за класификацију морфологије насеља у основне типове и
подтипове:
1) размештај кућишта и групација кућишта у атару села или његовом делу: дисперзна,
концентрисана или дисперзно-концентрисана кућишта,
2) компактност форме и структура групација кућишта, издвојених насељских целина и
насеља: компактна или некомпактна форма са неправилном, линеарном, зракастом или
мешовитом структуром.
Применом дефинисаних атрибута, полазећи од литературе о историјском развоју сеоских насеља и
планске документације, а на основу стања забележеног на ортофотоснимцима за територију Србије
из прве и друге деценије 20. века (Geo Srbija, Републички геодетски завод, www.geosrbija.rs/rgz),
утврђује се следећа класификација основних морфолошких типова руралних насеља са
подтиповима:
У Прилогу 1. овог Извештаја дат је интегрални текст „Експертиза о морфологији руралних насеља за
идентификацију и процену карактера предела у Шумадијској и Поморавској области“ аутора др Марије
Максин, д.и.а и др Владице Ристића, д.и.а
8
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1. Разбијено насеље је дисперзно или дисперзно-концентрисано насеље у атару села или његовом
делу, некомпактне формеса неправилном, линеарном, зракастом или мешовитом структуром.
Разбијена насеља имају следће подтипове и варијетете:
1.1 Расуто или потпуно разбијено насеље,
1.2. Разбијено насеље,
1.3. Полузбијено насеље,
1.4. Полузбијено-линеарно насеље са варијететима
1.4.а Полузбијено линеарно насеље,
1.4.б. Полузбијено линеарно-зракасто насеље.
2. Збијено насеље је концентрисано насеље у средишту или најпогоднијем делу атара. Компактне
је форме са неправилном, линеарном или зракастом структуром. Компактност форме се
делимично нарушава и отежано сагледава код мешовите структуре, нарочито у комбинацији
неправилне са линеарном структуром. Збијена насеља имају следеће подтипове и варијетете:
2.1. Збијено насеље неправилне структуре,
2.2. Збијено зракасто насеље,
2.3. Збијено линеарно насеље са варијететима
2.3.а Збијено линеарно насеље,
2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље,
2.4. Збијено насеље комбиноване структуре,
2.5. Збијено насеље ортогоналне структуре.
На анализираном подручја нема ненасељених подручја на нивоу атара села, изузев два мала
брдска шумовита атара на територији града Крагујевца. Делови појединих атара у брдском,
шумовитом и теже приступачном подручју су ненасељени (без или са појединим сталним,
сезонским или напуштеним кућиштима), али ће њихова идентификација уследити на нивоу
јединица описа предела (Слика 7).

Слика 7. Морфологија руралних насеља у шумадијској и поморавској области
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8.8 Рад на терену
Као што је описано у Поглављу 3. „Метод процене карактера предела „ рад на терену обухватио је
прикупљање података о физиографским карактеристикама, кључним визуелним карактеристикама,
еколошким кaрaктеристикaмa, коришћењу земљиштa, покривaчу дрвенaсте вегетaције, просторним
обрaсцима пољa и грaницама пољa (парцела), непокретном културном нaслеђу, нaсељима и стилу
изградње објеката, утицaјима скорaшњих променa и др. Теренски обилазак подразумевао је
претходну припрему „Прелиминарне карте Јединица типова предела (ЈОП)“ у размери 1:25 000,
припрему итинерера обиласка терена заједно са координаторима, именованим од стране
Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља, и локалним становништвом. На
територији Шумадије и Поморавља, снимљено је и картирано укупно 353 тачке (локације) (Слика
8). Рад је обухватио, поред осталог, прикупљање фотодокументације и снимање разговора са
координаторима и локалним становништвом.
8.9 Картирање и опис непокретног културног наслеђа
Завод за заштиту споменика културе Крагујевца картирао је и описао 405 јединица наслеђа
груписаних у: градитељско наслеђе; непокретна културна добра - споменици културе; непокретна
културна добра од изузетног значаја; непокретна културна добра од великог значаја; непокретна
културна добра; археолошки локалитети и комуникације од културно историјског значаја (Слика
9).
8.10 Утицаји планираног просторног развоја на карактер предела
Анализом планских решења Регионалног просторног плана за подручје Шумадисјког,
Поморавског, Рашког и Расинског управног округа ("Службени гласник РС", број 39/2014)
констатовано је да би на карактер типова карактера и предела и јединица описа предела највећи
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Слика 8. Карта са уцртаним тачкама(локацијам) снимљеним на терену
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утицај могла да има реализација следећих планских решења; евидентирана културна добра;


аутопута Баточина - Крагујевац - Кнић, и обилазних саобраћајница око Крагујевца и
Параћина;




нове траса државног пута првог реда IБ 23 Деспотовац - Свилајнац - Рача - Топола Аранђеловац;
железничке пруге Младеновац - Аранђеловац - Топола - Горњи Милановац;




потенцијалног пловног коридора Велике Мораве;
далековода 400 и 110 kV;



акумулација "Забрега" на Црници у општини Параћин, "Бељаница" на Ресави у општини
Деспотовац, "Дуленка" на Дуленки у општини Рековац, "Дрезга" на Угљешници у граду
Крагујевцу;



регионалних депонија - регионалних центара за управљање отпадом;



нових индустријских зона и паркова у Јагодини, Параћину, Тополи, Баточини, Рачи и др.;

 ветролектрана и ветропаркова;
 малих акумулација за МХЕ.
Иако нису посебно обрађене у предметном планском документу, велики негативан утицај може да
има површинска експлоатација минералних сировина.
Међу планским решењима утврђеним просторним плановима јединица локалне самоуправе
највећи утицај на карактер предела имало би планирано проширење грађевинског подручја насеља
- еклатантан пример Просторног плана општине Баточина, као и планиран развој нових
просторних форми привредних зона/паркова/слободних зона у близини аутопутева и дуж улазноизлазних путних праваца у урбане центре. За обе врсте планских решења овом врстом планских (са
шематаским приказима уређења насеља, односно уређајним основама за села), по правилу,
некритички и неосновано су резервисане велике површине земљишта. Иако њихова реализација
није реално остварива на целој резервисаној површини, могу да буду извор неконтролисане
дисперзне изградње и нарушавања карактера предела.

9 ПРОБЛЕМИ У ПОСТУПКУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
У току реализације Појекта испољени су следећи проблеми у:
а) класификацији и опису карактера предела:
Предели Шумадије и Поморавља су се развијали кроз векове интеракцијама људске заједнице са
средином. Савремене промене, покренуте социјалним, економским и природним факторима ће
наставити да обликују пределе у будућности. Процена карактера предела даје слику предела у
једном временском пресеку, али успоставља базу, на основу које, се могу пратити промене.
Процена карактера предела одређује контекст за одлуке које се односе на политику и развој, али на
размери округа не може у потпуности да обезбеди детаље потребне за разматрање појединих
локација. Разматрање процене карактера предела може информисати, али не може бити погодно за,
детаљне анализе, специфичне за локацију.
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Слика 9: Kартирани објекти непокретног културног наслеђа
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Предео је класификован у низ засебних јединица, представљених границама, нацртаним на карти.
Међутим, важно је напоменути да су ове границе имагинарне (фиктивне) пошто се карактер много
постепеније мења кроз предео. Стога границе подручја карактера треба посматрати као зоне
транзиције из једног у други тип карактера предела.
Геометизација простора/предела се у овом раду схвата као процес успостављања геометријских
облика углавном правих линија.
б) анализи дрвенасте вегетације су:
Анализа индикаторских вредности дрвенасте вегетације приватних шума није урађена, због
недостатка података.
Теренска истраживања нису обављена због величине територије, размере и рока израде Пројекта.
Приказани резултати су литературни подаци, комбиновани из различитих извора, али и помоћи
шумарских стручњака ЈП Србијашуме.
Део података означен у еколошком профилу ЈОП-а сивом бојом, у овој фази процене карактера
предела није обрађен. Наиме, прикупљање податак о биодиверзитету, еколошком значају, саставу
врста у живицама итд. захтевао је дужи временски период истраживања на терену, што у оквиру
ове фазе пројекта није било могуће реализовати.
ц) идентификацији просторних промена су:
Грубља размера (1:100.000) сагледавања земљишног покривача у односу на опис профила ЈОП-а,
као и кратак временски оквир анализе последица су недостатка детаљнијих карата.
На територији одређених општина (нпр., Јагодине) нека насеља - дисконтинуално урбано ткиво
(112) из 2000. су у 2006. години потиснута односно, ушла су у састав класа мешовитог земљишног
покривача (242 и/или 243). Смањила се густина изграђености насеља (са нивоа од 30 до 80% пала
је на ниво испод 30%) у временском периоду од шест година. На основу увида у детаљнију размеру
може се констатовати да је дошло до непрецизне процене густине изграђености у 2000. години.
Присуство природних травњака (321) у пределу треба схватити као грешку у издвајању земљишног
покривача (аутора карата CORINE land cover) јер да су природни травњаци не би у следећем
временском пресеку прешли у нпр., лишћарске шуме односно, природни травњаци се јављају на
великим висинама, изнад висинске границе појаве шуме и представљају климатски условљен
стадијум. На анализираном простору су најчешће у питању пашњаци или неки други облик
земљишног покривача настао уклањањем шума.
д) релевантности педолошке грађе:
Размера педолошких карата је грубља од карата издвајаних предела. Извори података (педолошке
карте) су уопштени и застарели, тако да их треба узети условно.
е) анализи морфологије руралних насеља:
Урбана подручја нису предмет ове анализе. Урбана подручја на анализираном подручју обухватају
постојећа урбана насеља (општинске и градске центре) и урбанизована плански изграђена рударска
насеља.
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10. ОПИСИ ЈЕДИНИЦА ОПИСА ПРЕДЕЛА
Поглавље садржи описе јединица описа предела. На територији истраживања издвојено је 251
јединица описа предела (ЈОП) (Слика 10). Јединице описа предела носе назнаку Општине у којој
се налазе и редни број издвојених јединица на територији општине (нпр. ЈОП Ар 01; ЈОП Ра06;
итд.).
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ЈОП Aр01: Благо заобљен (валовит) терен под аграрним
површинама и остатцима шума у северним деловима атара села
Тулеж и Венчане
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Благо заобљен (валовит) терен, надморске висине 100 до 200 м (местимично до 230 м), испресецан
вододеринама, дуж којих су се задржали линерни обрасци остатака шума. Геолошку подлогу чине
миоценски седименти: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци. У
геоморфолошком погледу заступљене су језерске терасе (површи), подручја умереног спирања и
јаружења и речне терасе (уз алувијалну раван реке Турије). Заступљено је еутрично смеђе
земљиште. Земљишни покривач чине оранице (углавном на речној тераси), комплекси обрадивих
површина, терени под аграром са већим површинама природне вегетације и мање површине под
пашњацима и листопадном шумом. Просторни образац обрадивих површина је равномерно
распоређен, правилан (планиран), са парцелама средње до мале површине. Обрада аграрних
површина је модерна са остацима традиционалне. Образац покривача дрвенасте вегетације је
фрагментован, линеаран дуж вододерина и повремених потока, што значи да постоји позитивна
просторна повезаност са водотоцима. Живице на међама су местимично заступљене,
праволинијске. Заступљена су појединачна стара стабла на међама, ређе на ораницама. Интензитет
коришћења земљишта је висок. Обухваћени део атара насеља Тулеж има одлике полузбијеног
типа, а делови атара насеља Венчане и Раниловић одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ







Квалитет вода у водотоцима је низак;
Густина комуникација: учестала;
Намена приватних шума: екплоатација огревног дрвета;
Доминантна врста у остацима шума: храст сладун;
Стил изградње: доминантно савремен, потом савремено - традиционалан, а ретко
традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, са испољеном
тенденцијом ширења нове градње дуж јавних путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:

Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
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Слика 10: Карта ЈОП-ова на територији Шумадијског и Поморавског округа
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Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде: загађени водотоци;
Шума: oчекују се мезофилнија станишта у остацима шума дуж вододерина и јаруга. Више
стотина година стар храст сладун и топоними Цероваци Церовчић, Дрењак (Cornus mas),
Рујевац (Cotinus coggigria)у народу познати жбун по рујном (црвеном) лишћу у јесен,
указују да су овде доминантно расле шуме храстова сладуна и цера;
Пашњаци: oчекују се претежно суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу гајњача у лесивирању;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА

Тулеж Турско гробље(197)
Десно од пута који из села Венчани води у
Тулеж, на падини се налазе остаци гробља. На
локалитету су видљиви надгробни споменици
са пластично орнаментисаним мотивима,
најчешћи мотив је крст. Локалитет се може
датовати у крај XVIII-XIX века.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе у подручјима умереног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
СП231 Споменик природе: Храст сладун, село Тулеж (запис). Стабло је у поступку заштите.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминантни покривач је комплекс обрадивог земљишта (242).
Поклапају се обрасци покривача из 2000. и 2006. године. У 2012. повећане су површине под
ораницама (211) на рачун комплекса обрадивих површина. Оранице су равномерније распоређене.
Може закључити да промене указују на тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА:
Нема података.
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ЈОП Aр02: Зарављена алувијална раван доњег тока реке Турије
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Благо нагнут – од 3 до 70, зарављен терен алувијалне равни реке Турије1, ширине до 1000 м.
Педолошки састав чини флувисол. Заступљена је интензивна, мешовита пољопривреда, са
делимично паралено распоређеним, малим до средњим парцелама њива. На међама се јављају
местимичне праволинијске и криволинијске живице. Местимично, на њивама и у живицама, јавља
се појединачно дрвеће. Доминантан визуелни елеменат је природан меандрирајући ток реке са
узаним појасом приречне вегетације. Обухваћени делови атара насеља Тулеж и Венчане имају
одлике разбијеног типа насеља, а део атара насеља Раниловић одлике потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ:









Заступљене су претежно ратарске културе;
Висок интензитет коришћења земљишта;
Лоше квалитет воде реке Турије;
Алувијалну раван реке Турије пресецају саобраћајнице;
Стил изградње: доминантно савремен, ретко савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак;
Галеријске (линијске) шуме дуж рекеТурије;
Шумски забрани се ретко јављају.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде; загађење воде реке Турије;
Шума: галеријске шуме дуж Турије су шуме меких лишћара (врбе и тополе), шире се очекују
шумска станишта лужњака;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: иловасти алувијални наноси;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА:
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ:
Пролувијалне лепезе, алувијалне равни и речне терасе.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ:
Нема заштићених објеката и подручја.
1

Турија је често коришћен топоним за водотоке и насеља у Шпанији, Украјини, Македонији, Босни и
Херцеговини, Бугарској,Србији итд.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантни покривач је комплекс обрадивог земљишта (242) у сва три временска пресека.
Поклапају се обрасци покривача из 2000. и 2006. године. Образац 2012. указује да су нестали
пашњаци (231) на великим површинама. Замењени су комплексом обрадивог земљишта, у оквиру
овог мешовитог покривача су влажне ливаде и пашњаци. Други покривач у пределу (терен под
аграром са већим површинама природне вегетације - 243) сличан је комплексу обрадивог
земљишта само је у највећем броју случајева дуж ораница, на међама линеарна вегетација и мањи
забрани лишћарских шума (311).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр03: Брежуљкасто брдски (заталасан) терен, мешовитог
пољопривредног коришћења у деловима атара села Венчане,
Раниловић, Мисача, Орашац и Стојник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје умереног спирања и јаружења на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо
везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак, надморске висине 200-300 м.
Заступљено је еутрично смеђе земљиште, псеудоглеј и смоница (вертисол). Топографију
карактерише брежуљкасто брдски (валовит) терен који се издиже изнад језерских тераса. Подручје
пресецају алувијалне равни притока реке Турије и Мисаче. Земљишни покривач чине комплекси
обрадивих површина, терени под аграром са већим површинама природне вегетације и
листопадном шумом. Просторни образац обрадивих површина је равномерно распоређен,
правилан (планиран), са парцелама средње до мале површине. Ретко су заступљени плантажни
воћњаци на великим парцелама (у Копљарима). Обрада аграрних површина је модерна са
остацима традиционалне. Образац покривача дрвенасте вегетације је фрагментован са већим
површинама, забранима шума и делимично повезан живицама и линеараним остацима шума дуж
вододерина и потока. Живице на међама су мешовити: праволинијске и криволинијске.
Интензитет коришћења земљишта је висок. Обухваћени делови атара насеља Венчане, Раниловић,
Орашац и Бања имају одлике полузбијеног типа насеља, делови атара насеља Копљаре одлике
полузбијеног линеарног типа насеља, а делови атара Мисача, Стојник и Врбица одлике разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ









Мешовита пољопривреда умереног до високог интензитета;
Доминантне врсте у остацима шума: Стара стабла храстова – записи. У Рајловцу има пет
стабала записа;
Забрани од вештачки подигнуте шуме црног бора и изданачке шуме багрема;
У целом крају су чести извори геотермалних вода, које су потпуно не искоришћене;
Непланска изградња: викенд насеља у Орашцу;
Запажају се мање водојаже;
Стил изградње: доминантно савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко
традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у разбијеном и
полузбијеном типу насеља, а у обухваћеним деловима атара насеља Орашац, Копљаре и Бања
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у близини урбаног центра висок са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж
државног и локалних путева.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: на мањим нагибима, на смеђим земљиштима очекује се станиште храстова сладуна и цера.
На хладнијим експозицијама, у заклоњеним увалама очекују се брдске шуме букве. Топоними
потока Врбовљак, Врбовац и Кошарна упућују на пионирске врбове шуме крај водотока, а поток
Грабовац указује на мезофилне шуме мање зависне од непосредне влаге;
Пашњаци: највише се очекују суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока, у окружењу смоница, псеудоглеја и доминантно гајњаче у
лесивирању;
Воћњаци:
Живице :
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Раниловићи Маџарско гробље (194)
На узвишењу у центру села налазе се остаци
средњовековне некрополе. На локалитету су видљиве
камене плоче украшене пластичним орнаментима од
којих је најчешћи крст, датоване у крај XVIII-XIX века.

Раниловићи Црква у Језеринама(195)
На локалитету Језерине, на благој падини налазе се
остаци цркве. Видљиви су трагови грађевини удужине
око 15 м, оријентисане у правцу исток-запад.
Претпоставља се да се на поменутој локалцији налазила
црква брвнара од које су остали трагови темеља
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Копљари лок. Учитељев предел / Човића гај (191)
Локалитет се налази изнад трасе некадашње пруге. Tу
су 1997.год извршени сондажни радови мањег обима,
током којих су нађени спорадични остаци стамбених
објеката, јама и фрагментоване керамике који
одговарају прелазу из млађег каменог доба у рано
бронзано доба.

Копљари лок. Маџарско гробље (192)
На локалитету се налази камени надгробни споменик
украшен пластичним орнаментима међу којима је и
крст. Скелетни остаци на које се наилази приликом
земљаних радова у ближој и даљој околини поменутог
споменика указују на остатке некрополе из XIX века на
овом локалитету.

Орашац(193) Ћелова главица
У непосредној близини Аранђеловца, према северу,
између брда Пресека и Орашког брда, на узвишењу
Ћелова главица постоје остаци насеља из енеолитског
периода. Локалитет је делимично истраживан 1992.год
и 1998. год. Том приликом откривцени су остаци
стамбених објеката правоугаоне основе, изграђени од
плетера. Откривен керамички материјал се типолошки
везује за енеолитску керамику Черновода и Селкуца,
карактеристичну за Олтенију и подручје Ђердапа и
средњоподунавску керамику баденско-костолачког
типа.
001. Знаменито место Орашац у Орашцу
Село Орашац има посебан историјски заначај због договора из 1803. године о подизању устанка
против Турака у пролеће следеће године и избору Карађорђа Петровића за вођу устанка, као и због
самог избијања устанка 1804. године. У знак сећања на ове догађаје, подигнута је црква, споменшкола и спомен-чесма. У оквиру споменичког комплекса налази се и гробни белег Теодосија
Марићевића. Утврђено је за непокретно културно добро-знаменито место одлуком СО
Аранђеловац бр.06-148/83 од 24.06.1983. године, а категорисано као културно добро од изузетног
значаја одлуком Скупштине СРС(Сл. гл. СРС бр.14/79.)
 Црква у Орашцу
 Школа у Орашцу
 Марићевића јаруга

38

У оквиру граница знаменитог места Орашац  налазе се неколико окућница и кућа које су везане
за поједине догађаје и личности из времена Устанка:
 Окућница Јаковљевића
 Окућница Јоксимовића
 Окућница Минића
 Кућа и млекар Швабића
 Кућа Тодоровића
 Окућница Матијашевића
 Окућница Томића ( место првог договора о избијању Устанака)
 Окућница Марићевића (кућа Теодосија Марићевића, познатог трговца тог времена,
учесника у договорима о избијању Устанка)
 Окућница Савића
 Окућница Лукића
399.

Царски пут у Раниловићима

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
 593 СП Лукића храст - сладун - село Раниловиц - (запис).
 РС21МПС01 Меморијални природни споменик Орашац.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања са местимичним активним и умиреним клизиштима.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је комплекс обрадивог земљишта (242).
Поклапају се обрасци покривача из 2000. и 2006, као и из 2012. са мањим изменама терена под
аграром са већим површинама природне вегетације (243). Може се закључити да је у датом
времену било мањих просторних промена, нарочито после 2006.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 15: Засеок села Венчана / породична кућа Лукића. Венчани је добило име поводом
венчања Милеве и Проте у цркви брвнари – Прота је био удовац који је Кнезу Милошу водио
записнике, јер је овај био неписмен. Пре тога место се звало Придвор.

Тачка 17: Атар села Мисача
Једно од највећих села и најбогатијих у општини Аранђеловац. Рељеф села је валовит (заталасан).
Граничи се са селом Орашац – докле води пут – Мисача-Орашац-Венчани. Потребна је
модернизација путева. Поглед је отворен ка Орашцу. Има доста воћара, повртара а има и ратара.
Ретко се користе пластеници, већ се производи традиционално.
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Тачка 18: Атар села Раниловић
Сточарски крај. Доста зарављених површина идеалних за пашњаке и повртњаке. Атар добро
повезан са Сопотом и Младеновцем.

Тачка 20: Марићевића јаруга
Место где је донета одлука о Првом српском устанку. Место је припадало породици Марићевић.
Један од родоначалника фамилије се приклонио устанку. Карађорђе је трговао свињама, а
трговачки лоби је утицао да Карађорђе поведе устанак. Прва акција је било паљење турског хана у
близини Орашца.

Тачка 21: О.Ш. Први српски устанак / Орашац
Једна од највећих основних школа у општини Аранђеловац. Грађена је око 1930-тих. Првобитан
изглед је задржан, уз мање реконструкције. Орашац је једно од највећих села на територији
Општине. Зграда музеја се налази иза школе, а школа је била предвиђена да буде музеј, међутим
није. Испод је споменик Карађорђу. Поводом 200 година од првог српског устанка је обновљен
комплекс, подигнуит споменик и сређени путеви.
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Тачка 22: Вила Александар / велнес центар Орашац. Саграђен око 2008/9. Припада прородици
Карић. Близу је етно село у традиционалном шумадисјком стилу, базен и сл. Комплекс лежи на
геотермалним водама. До пре пар година биле су неистражене, и тек је истраживање рађено када
се подизао комплекс.

Тачка 23: Село Орашац / викенд насеља. Пример нагле, непланске урбанизације. Настало у
протеклих 10-так година, када су мештани продали своју земљу странцима - Русима (кадрови
Гаспрома), београђанима и становницима Аранђеловца. Углавном викенд куће. Шири се
карактеристично од школе ка вили Александар. Инфраструктура није пратила градњу – па
недостаје комунална и комуникацијска опремљеност парцела.

Тачка 23/24: Карађорђев вајат – етно село. Угоститељски објекат. Саграђен је у оквиру
приватног газдинства, правог сеоског, па около шета живина и сл. што је интересантно туристима.
Породични бизнис. Поред етно ресторана, налази се једна од најстаријих кућа – око 200 година
стара. Власник није заинтересован за улагања. Постоји идеја да је преузме Oпштина или Завод за
заштиту споменика културе.
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ЈОП Aр04: Шумовит, брежуљкасто - брдски терен у атару села
Тулеж, Венчане и Раниловић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје умереног спирања и јаружења на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо
везани пешћари, конгломерати, глине, подређено кречњак са учешћем дистричног и еутрично
смеђег земљиште, надморске висине 200 до 370 м. Топографију карактерише брежуљкасто брдски
терен, доминантно под листопадном шумом и пашњацима, између којих, су по билима заступљени
комплекси обрадивих површина. Остаци шума су фрагментовани обрадивим површинама,
равномерно су распоређени и делимично повезани. Живице ретке, праволинијске. Доминантан
визуелни елемент чини смена листопадних шума и комплекса аграрних површина. Обухваћени
делови атара насеља Тулеж, Венчане и Ранилови имају одлике потпуно разбијеног морфолошког
типа насеља.
СТАЊЕ




У државним шумама забележене су изданачке састојине букве, цера, липа и багрема, као и
велики број вештачки подигнутих састојина црног бора;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: сеча шуме у приватним шумама;
Шума: станишта брдске букове шуме на северним експозицијама и у заклоњеним увалама.
Станишта шума брдске букве и китњака, где је китњак заузео гребене, главице и јужне - топлије
експозиције. Када се наведенe шумe јављају на већим надморским висинама, то су истакнуте топле
експозиције;
Пашњаци: очекују се умерено влажне травне формације, на шумским просекама и чистинама;
Влажна земљишта: око потока у окружењу дистричног кисело смеђег земљишта;
Воћњаци:
Живице:
ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
017. Црква св. Ђорђа у Венчанима.
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Црква је подигнута 1863/5.године, али је
страдала у земљотресу 1922.године, нарочито
звоник, а потом је у целости обновљена и
завршена 1928.године.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Пролувијалне лепезе, подручја умереног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је лишћарска шума (311). Поклапају
се у потпуности обрасци из 2006. и 2012. године, а образац из 2000. се великим делом поклапа
(врло мале површине лишћарских шума, ивично су нестале). Може се констатовати да је у датом
врему само на почетку било мањих просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 16: Црква брвнара и липа запис / Венчани
Црква Св. Пантелејмона. Прота Матеја Ненадовић се ту други пут венчао (што није смео јер му је
прва жена умрла). Користи се као једно од локалних излетишта, а људи су ту и славили славе.
Црква је стара око 200 година. Кров реновиран – замењен дрвени кров за модеран. Урађено
осветљење око цркве У околини се налази фудбалски терен. Стабло липа - запис, је вероватно
старија од цркве.

ЈОП Aр05: Алувијална раван реке Мисаче
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Благо нагнут, зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни реке Мисаче. Педолошки састав
чини флувисол. На алувијалној равни заступљени су комплекси аграрних површина, као и терен
под аграром са већим површинама природне вегетације. Обрасци пољопривредних површина су
праволинијски, планирани, малих до средњих величина. Дуж реке одржао се узани појас приречне
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вегетације. На међама су местимично заступљене живице, праволинијског облика. На њивама се
јавља појединачно дрвеће. Доминантан визуелни елеменат је кривудави ток реке са узаном
приречном вегетацијом као и геометризација предела. Алувијална раван је ненастањена. Изузетак
је крајњи источни део ЈОП у коме обухваћени део атара насеља Стојник има одлике потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ:






Заступљена је интензивна обрада ратарских култура;
Лоше стање квалитета воде реке Мисач;
Галеријске шуме дуж водотока, остаци шума;
Стил изградње је доминантно савремен, мање савремено-традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: рубно око водотока се очекују станишта меких лишћара, а претпоставка је да предео шире
припада стаништима јасена и лужњака;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: смоница алувијална (глиновита земљишта);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Aлувијална раван.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других земљишних покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама
природне вегетације (243). Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. само што су ивично нестали
пашњаци (231) из 2000. године. У 2012. комплекс обрадивих површина се шири и постаје
доминантан у пределу, што указује да су уклањани мањи шумски забрани из претходног
земљишног покривача.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Aр06: Језерске терасе (порши)
пољопривредом у атару села Стојник

под

интензивном

ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Равничарски, заталасан терен језерских површи, језерских тераса које се спуштају од 300 до 150 м
н.в., на илимеризованом земљишту. Језерску површ пресеца алувијална раван горњег тока
Грабовачког потока. Интензитет коришћња земљишта је висок. Заступљена је геометризација
предела парцелацијом њива у низовима, претежно под ратарским културама. Земљишни покривач
чине: оранице које се не наводњавају, комплекси аграрних површина и терен под аграром са већим
учешћем површина природне вегетације. Доминантан визуелни елеменат је геометризација
предела. Заступљеност дрвенасте вегетације је у виду забрана, на појединачним парцелама,
правилних ивица. На међама су заступљене праволинијске живице. Умреженост живица је пре
слаба. На њивама сe jавља појединачно дрвеће. Предеони образац је праволинијски. Обухваћени
део атара насеља Стојник има одлике полузбијеног типа насеља, а обухваћени мали део атара
насеља Орашац одлике потпуно разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ:






У близини села Стојник површински коп глине;
У селу Стојник заједничка (општинска) шума је у Гају (забрани мале површине);
Поред потока су галеријске шуме;
Стил изградње: доминантно савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у полузбијеном
типу насеља са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж државног и локалних
путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: интензиван утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: очекује се да остаци шума поред потока припадају меким лишћарима (поток Кошарна).
Предео доминантно припада станишту храстова сладуна и цера;
Пашњаци: очекују се суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока, у окружењу лесивиране гајњаче;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА:
005. Кућа у селу Стојнику
Кућа у селу Стојнику, позната као бивша кућа Милутина Вучковића, због свог историјског значаја
утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе решењем Завода за заштиту
споменика културе у Крагујевцу бр. 253/1 од 26.04.1976. године.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе у подручјима умереног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је комплекс обрадивог земљишта (242).
Поклапају се обрасци покривача из 2000. и 2006 само су потиснути пашњаци (231) и индустијски
објекти (121) такође, великим делом се поклапају обрасци из 2006 и 2012. са мањим изменама
терена под аграром са већим површинама природне вегетације (243). Промене су утицале на већу
доминацију једног покривача као што је комплекс обрадивог земљишта (242).

ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр07: Језерске терасе, површи, доминантно под ратарским
културама у атару села Копљаре и Бања
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарски, заталасан терен језерских површи, 100 до 200 м. н. в. на илимеризованом земљишту.
Алувијалне равни горњих токова Суморине и Вичије пресецају језерску површ. Интензитет
коришћња земљишта је висок. Земљишни покривач чине: оранице које се не наводњавају,
комплекси аграрних површина и терен под аграром са већи учешћим површина природне
вегетације и комплексима обрадивих површина. Изражена је геометризација предела услед
парцелације њива у низовима, претежно под ратарским културама, средњих до великих парцела.
Просторни образац дрвенасте вегетације је неравномерно распоређен (разбацан). Садржи линеарне
обрасце остатака шума дуж водених токова и веће парцеле под шумом (забранима). Остаци шума
су на парцелама, претежно праволинијских ивица. Дуж водотокова одржао се узан појас
вегетације. На међама су заступљене живице. Предеони образац је праволинијски. Просторна
повезаност живица је пре слаба. Доминантан визуелни елеменат је геометризација предела.
Обухваћени делови атара насеља имају одлике: Копљаре -полузбијеног линеарног типа, Стојник и
Бања - разбијеног типа, а Орашац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ


Интензивна обрада претежно ратарских култура;
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Квалитет воде у водотоковима је лош;
Мала заступљеност плантажних воћњака на великим парцелама;
Остаци шума поред потока; изданачка и вештачки подигнута шума сладуна, вештачки
подигнута и изданачка шума багрема, вештачки подигнутих шума четинара;
Стил изградње: доминантно савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је веома низак, а у
обухваћеном делу атара насеља Копљаре је умерен са испољеном тенденцијом ширења нове
градње дуж локалних путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: интензиван утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: претпоставка је да су остаци шума поред потока шуме меких лишћара. На основу остатака
изданачке шуме сладуна може се закључити да предео доминантно припада станишту храстова
сладуна и цера;
Пашњаци: очекују се суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу лесивиране гајњаче и смонице;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Језерске терасе у подручјима умереног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминантни земљишни покривач је комплекс обрадивог земљишта
(242). Поклапају се обрасци покривача из 2000. и 2006. у великом делу предела, само је пашњаке
(231) потиснуо терен под аграром са учешћем природне вегетације (243). У 2012. на једној
позицији вештачки формиране мешовите шуме замењене су четинарским шума. На другој
позицији лишћарске шуме су у статусу разређене шуме/шикаре (324). Оранице (211) су се
прошириле, а на једној локацији претворене су у винограде. Постоје и мање промене где се
комплекс обрадивих површина проширио, на рачун терена под аграром са учешћем природне
вегетације. Може закључити да промене показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 25: Воћњак предузеђа “Грини” / Стојник
Воћњаци на 30 хектара углавном под јабукама, и нешто мало под другим воћем.
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ЈОП Aр08: Брежуљкасто - брдски терен, мешовитог
пољопривредног коришћења у атарима села Погореоци, Даросава,
Буковик и Бања
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Подручје умереног спирања и јаружења са геолошком подлогом од миоценских седимената: слабо
везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак, надморске висине 200-300 м. Тип
земљишта је псеудоглеј. Топографију карактерише брежуљкасто брдски терен са падинама,
потоцима, остацима шума и мешовитом пољопривредом. Терен пресецају бројни потоци и
вододерине дуж којих се задржала шума, што је условило, специфичан, дендрични образац
дрвенасте вегетације. Земљишни покривач чине: мале парцеле различитих једногодишњих усева,
пашњака и/или сталних засада (воћњака и винограда), налазе се једна поред друге, са или без
разбацаних кућа и башта, и већим, раштрканим површинама, било вегетације било других
елемената природног порекла. Просторни образац пољопривредних површина је мешовит и пре
неправилан (органски). Живице на међама неповезане и праволинијске и криволинијске.
Доминантан визуелни елеменат је смена шума на падинама и јаругама са обрадивим површинама
на билима. Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа: Мисача и
Буковик - разбијеног типа, Даросава - полузбијеног линеарно-зракастог типа, Орашац - потпуно
разбијеног типа насеља, а Прогореосци - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ:









Мешовита пољопривреда умереног до високог интензитета, очуваних образаца поља;
Остаци шума у облику изданачких шума липа, сладуна, граба, цера, букве, багрема. Вештачки
подигнуте састојине црног бора. Шикаре на црницама и различитим еродираним земљиштима;
Бројни површински копови каолина. У депресијама копова јављају се водене површине;
Савремене промене у пределу су формирање великих плантажа воћњака, па се напуштено
земљиште и багремари крче и враћају некадашњој намени;
Ливаде око Даросаве су сада празне – а некада су биле под шљивицима и виноградима;
Старачка домаћинства;
Стил изградње: доминантно савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак. У обухваћеним
деловима атара насеља Буковик и Даросава је умерено висок са израженом тенденцијом
ширења нове градње дуж државног пута I реда и локалних путева са којима се укршта.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
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Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде. На овом подручју изражена је интензивна
експлоатација минералних сировина која има директан утицај на загађење ваздуха прашкастим
таложним материјама, загађење вода и земљишта продуктима флотације и одлагања материјала,
као и заузимање знатних површина земљишта експлоатацијом;
Шума: остаци шума на стаништима храстова сладуна и цера, шикаре на еродираним земљиштима
претежно од грабића и црног јасена. Очекују се такође, станишта китњака и цера, као и брдске
букове шуме;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока, а окружено је псеудоглејом и дистрично киселим смеђим
земљиштем;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Даросава лок. Дубрава(189)
Остаци старог гробља. Локалитет је датован у
крај XVIII-XIX век

003. Црква брвнара у Даросави
Саграђена је 1833. године, а посвећена је в. апостолима Петру и Павлу. Црква брвнара у Даросави
утврђена је за непокретни културно добро-споменик културе решењем Завода за научно
проучавање споменика културе НРС бр. 922/51 од 15.08.2007.године.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе у подручјима умереног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је комплекс обрадивог земљишта (242) такође,
велико учешће имају и лишћарске шуме (311). Поклапају се обрасци покривача из 2000. и 2006,
као и из 2012. са мањим изменама везаним за појаву индустријских објеката (121). На једној
позицији терен под аграром са учешћем природне вегетације прешао је у лишћарске шуме.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тачка 11: Погореоци. Цело подручје добро за воћарство и виноградарство. Даросава је имала
преко 300 ха грожђа – каменичарке, до пре 20-так година. Онда је почела масовна миграција
становништва у градове и све је почело да пропада. Виногради су били према фамилијама
распоређени. Земљиште се није баш испитивало, али су људи према искуству знали које сорте где
треба да саде – према боји земљишта и сл. као и према струјању ваздуха. На пример, тамо где
ваздух више струји гајила се кајсија и бресква, јер је била бољег квалитета. Са јесени су ту некада
ишле колоне запрежних возила које су возиле производе северно према Војводини и Мачви.
Организована трговина и дистрибуција. Ратарство је врло слабо, народ сади кукуриз и пшеницу,
међутим приноси су слаби. Зарастање у шуме је изражено, уколико се нешто не предузме. Велика
неискоришћеност површина, док су потенцијали велики – клима перфектна за воћарсковиноградарске усеве. Мед се тек пре 2-3 године почео производити као бренд. Италијани су
обилазили подручје Златовца. Златовац се зове јер је земљиште тамо изванредно, то је била
житница Даросаве. Тамо постоје трагови насеља још од 1204. године.

Тачка 12: Црква брвнара / Даросава. Даросава – стара насеобина, још од 1615. године се
памти – место Селиште, данас део Даросаве. 1723. Аустроугарска је завладала овим простором
потиснувши Турке. Вршио се попис становништва. Становништво је бежало јер није знало шта се
спрема. Да не би бежало на све стране договорено је да се на једном брду сагради звоник да се
народ ту окупља, да се не би скитало. Данас се место зове Звонара. Након 100 година, Карађорђе
се ту склања. Даросава – хајдучка остава. Ту је било најсигурније, а одлучено је да се у близини
гради црква. Због устанака, иако је почела да се гради 1802, завршена је 1823. 1907. црква је врло
оронула – поцинковани лим је донет из Немачке, па је сачувана. 1961. припала је Заводу за
заштиту споменика, а 1981. јој је враћена шиндра и неки првобидни облик. Данас делимично
оштећена, али се обнавља. Народ слабо посећује цркву.У порти је и споменик ктитору. Написан
ђириличним писмом - пише „Грујица из Даросаве, поживе 90 година, војевао са устеницима, био
рањен, 24 године носио метак у себи”.У непосредној близини цркве - Запис липа, старости око 200
година. Црква је на заравни - малом платоу поред саме железничке пруге Аранђеловац - Лајковац.

Тачка 13: Висораван Требеж. Споменик палим борцима током Првог. и Другог. светског рада
(страдало преко 400 становника у оба рата). Натпис на споменику: „Кренули смо ми на јуриш, ми
наоружана шума, да голом корењу вратимо отету земљу.”
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Тачка 14: Брдо Медведњак - Даросава, близу Венчана. Име добило по медведу. Многе
планине су добијале тако имена – Орловац, Лисињак... Овај крај је накада имао густу шуму, а у
близини је и затрпана пећина, па је могуће да је ту некада било медведа. У близини су и извори
минералне воде - лековите су и лече кожне болести. Данашње запуштене површине су некада били
виногради. Болест филоксера је уништила винограде. Касније је почело обнављање на местима где
су виногради преостали.

Тачка 19: Централна градска депонија. Граница Аранђеловца и атара села Мисача.
Одлаже се сав комунални отпад из града. Рециклажа се не ради, јер нема довољно отпада.

ЈОП Aр09: Брдо Пресека код Орашца
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Разређене шуме и шибљаци су доминатни земљишни покривач брда Пресека (455 м н.в) са стрмим
одсеком, од 40—50 м који се спушта са северне стране брда (клиф). Еутрично смеђе земљише на
геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине,
подређено кречњак. Земљишни покривач је претежно шума, која се задржала на падинама и у
подножју брда. На врху брда и по падинама напуштене њиве. На јужним падинама линеарни
обрасци дрвенасте вегетације, дуж потока и вододерина, између којих су воћњаци и њиве.
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Обухваћени делови атара насеља Орашац, Врбица и Мисача имају одлике разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у шуму;
Ширење насеља дуж путева са западне и јужне стране брда;
Остаци лишћарских шума, разређених шума, шикаре грабића на стрмим, плитким, каменитим
странама;
Стил изградње: доминантно савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је веома низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: запарложавање обрадивог земљишта и ширење насеља;
Шума: остаци на станишту претпоставља се термофилних храстових шума сладуна и цера;
Пашњаци: доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу гајњаче у лесивирању;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека (2000, 2006. и 2012) доминанти земљишни покривач је лишћарска
шума 311 (у јаругама и вододеринама, на другим позицијама то је пре разређена шума/шикара
324), а значајну површину има и терен под аграром са учешћем природне вегетације (243).
Обрасци се поклапају што указује да није било промена у датом времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр10: Алувијална раван горњег тока реке Пештан
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Благо нагнут, зарављен, хоризонталан терен узане алувијалне равни горњег тока реке Пештан.
Педолошки слој чини флувисол. Земљишни покривач на алувијалној равни чине: делимично
оранице које се не наводњавају, мале парцеле различитих једногодишњих усева. Дуж реке се
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задржао узани појас вегетације. Обухваћени делови атара насеља Буковик и Даросава имају
одлике полузбијеног линеарног морфолошког типа насеља, а Прогореоци одлике ненасељног
подручја.
СТАЊЕ





Стање квалитета воде реке Пештан је лоше;
Меандрирајући ток Пештана, фрагментарно оивичен галеријским шумама;
Стил изградње: доминантно савремен, ретко савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерено висок, са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж државног и локалних путева који се с њим
укрштају.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширења насеља и загађене воде реке;
Шума:претпоставља се станиште врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: алувијално земљиште (флувисол);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је комплекс обрадивих површина 242 (мање
парцеле пољопривредног начина коришћења). Обрасци из 2000, 2006. и 2012. године се поклапају
што указује да није било просторних промена у датом времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр11: Урбани предео Аранђеловца
Аранђеловац је настао спајањем два села Врбице и Буковика. На данашњем улазу (Доња чаршија)
је био некада центар, који се касније све више померао. Део оригиналних кућа и даље постоји, али
су углавном реконструисане. Пре Другог. св. рата имао је око 200 кафана, по чему је и био познат.
Скоро свака кућа је имала неку занатску или угоститељску радњу. Некада јак индустријски центар.
Почетком 90их фирме су пропале. Задњих 10 до 15 година је велико повећање стопе
незапослености. Велике фирме неће преживети транзицију – људи су узимали oтпремнине и
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куповали земљу. Данас пуно њих сади воћњаке. Последњих пар година понован је тренд повратка
на село и обрада земље на своја некадашња имања, дедовину или на новокупљена. (раније су сви
хрлили у град).Тренутно не постоји довољно прерађивачких капацитета па се углавном извози
сировина (плодови). Нема сушара.

Панорама Аранђеловца са Букуље
ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
403.

Пруга уског колосека у Аранђеловцу ( веза са ЈОП Ар010)

014. Зграда старе железничке станице
Железничке станице, пруга и зграда Железничке станице грађени су сукцесивно током
деведесетих година XIX века а завршени су 1904.год. Као и остале железничке зграде тога доба
грађена је типски и по обрасцима преузетим са запада. Била је од изузетног значаја за повезивање
ове области са главним балканским саобраћајницама, и незаобилазан фактор у систему рудне
експлоатације у чију је сврху и изграђена. Технички и функционално је задовољавала све потребе
свога времена. Зидана је опеком старог формата. Фасадна платна су омалтерисана и делимично
обогаћена скромном декоративном пластиком са геометриским мотивима, а двоводна кровна
конструкција покривена бибер црепом. Стилски, припада низу утилитарних објеката грађених по
обрасцу са Запада, скромне пластичне декорације, насталих на нашим просторима у последњим
деценијама XIX и првим деценијама XX века.
015. Зграда "Ново Здање" - Венац слободе
Зграда "Ново Здање" – Венац Слободе, настала је крајем XIX века у стилу грађанске архитектуре
као еклектична грађевина релативно раскошне фасадне обраде у којој доминирају класични и
неоренесансни архитектонски мотиви. Снажно изражена рустика на сокленом односно парапетним
делу приземља као и примена камених блокова дају јасно рашчлањење фасаде по хоризонтали, док
је вертикалност наглашена богато декорисаним прочељем са доминантним главним улазом. Богато
орнаментисани фризови испод стрехе дају фасади разиграност и употпуњују општу слику
пластике. Ризалит чини склоп кровног венца и оквири прозора горње етаже са стилским
карактеристикама присутним на луксузним грађевинама тога доба. У току свог стогодишњег
постојања објекат је често мењао функцију (имала улогу хотелске зграде да би потом постала
Општинско седиште) као и форму, па је евидентно неколико етапа у адаптацији и доградњи. У
просторној групацији тог градског подручја доминира складном архитектуром, положајем и
споменичким вредностима. Формирана као слободни габарит, са симетричном диспозицијом
главне фасаде окренуте ка прилазном платоу са којим чини јединствен ансамбл. Изузетан пример
градитељства тога доба који истовремено говори о естетском вредновању тадашње грађанске
класe.
008. Окућница Илије Милошевића у Аранђеловцу
Представља типичну сеоску целину из XIX века, а утврђена је за непокретно културно доброспоменик културе одлуком СО Аранђеловац бр. 160 од 16.03.2007. године. Налази се на улазу у
Аранђеловац, из правца Тополе са десне стране. У пространом дворишту сачувано је седам
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објеката првобитне окућнице: стара кућа, новија кућа, вајат, млекар, магаза, кош и бунар. Испред
млекара налази се столетни орах, а у делу крај старе куће неколико стабала четинара.
009. Спомен костурница из I светског рата, налази се са десне стране пута за Лазаревац, на
кп.бр.1475/2 и 1478 КО Аранђеловац, у друштвеној својини. Одлуком СО Аранђеловац бр. 06140/92-01 од 29.октобра 1992.године овај споменик је проглашен за непокретно културно добро –
споменик културе. Границу заштићене околине овог културног добра чине спољне границе
припадајуће катастарске парцеле. Овај монументални споменик посвећен српским и
аустроугарским ратницима погинулим у Првом светском рату, подигнут је 1933/38.
године.Састоји се од крипте и капеле у виду пирамиде са крстом на темену, са засведеним отвором
затвореним гвозденом решетком и окренутим ка прилазном степеништу. Пирамида је издигнута
над постољем испод којег је костурница. Цео споменик је монументално схваћен, архитектонски
лепо обликован и солидно изведен од сивих гранитних квадера. Унутршњост капеле је декорисана
зидним сликарством са ликовима средњовековних владара и херувима. Спомен - костурница је
значајно градитељско наслеђе и историјски белег за сећање и опомену на протекле ратове и
страдања која рат носи са собом.
004. Црква Св.архангела Гаврила-Аранђеловац, решењем Завода за заштиту споменика
културе у Крагујевцу бр.337/1 од 19.маја 1976.године, утврђена је за непокретно културно добро и
има својство споменика културе. Налази се на кп.бр.4214 КО Аранђеловац у власништву Српске
православне цркве, а заштићена околина припада поменутој кп. Црква је саграђена 1859. и једна је
од најлепших ктиторских грађевина Књаза Милоша Обреновића, поседује високу архитектонску и
уметничку вредност. Књаз Милош је на дан Карађорђевог убиства одлучио да изгради три цркве
Покајнице, од којих је једна управо овај храм. Зидана је у псеудороманском стилу са барокним
звоником попут наших Војвођанских храмова. Градња је започета 1860. а завршена 1863. године.
То је једнобродна грађевина са три апсиде и звоником на западној страни. Сазидана је опеком,
споља обложена правоугаоним каменим блоковима, унутра малтерисана и без живописа. Изради
иконостаса у класицистичком стилу посвећена је посебна пажња, и он представља један од првих
самосталних радова Николе Марковића инспирисан иконостасом Саборне цркве. У Првом
светском рату црква је била претворена у болницу, а након повлачења српске војске, аустроугари
су скинули и однели са цркве сва три звона.
006. Зграда старог општинског суда у Аранђеловцу, у улици Књаза Милоша бр.74, је одлуком
СО Аранђеловац бр. 06-221/81-07 од 23.октобра 1987.године проглашена за непокретно културно
добро – споменик културе. Налази се на кп.бр.316/1 КО Аранђеловац, у друштвеној својини.
Границу заштићене околине овог културног добра чине спољне границе припадајуће катастарске
парцеле. Ово је једини сачувани објекат јавног карактера у Аранђеловцу који сведочи о
историјском развоју из варошице у град. Осим тога, објекат је вредно и постојано градитељско
наслеђе са стилским карактеристикама јавних зграда тога времена. То је спратна зграда чија је
главна фасада доста разуђенија од осталих у уличном низу. Иако најдужа, она је нижа од
претходне две зграде јер нема високи тавански простор нити подрум са уличне стране. На спрату
се ритмично смењују правоугаони прозорски отвори, а њихов ритам и распоред прате плитко
засведени прозорски отвори у приземљу. Испод кровног венца се под утицајем неороманике
смењују различити типови декоративне пластике. Из дворишта су касније дозидана још два (1910)
крила са тремовима и лучним отворима. Према неким подацима овде је 1860/62. године била
основна школа, а тим поводом је изашла захвалница у Српским новинама.
007. Вила Караџић у Аранђеловцу, одлуком СО Аранђеловац бр. 06-222/87-01 од 23.октобра
1987.године проглашена за непокретно културно добро – споменик културе. Налази се на
кп.бр.2996 КО Буковик, у друштвеној својини. Границу заштићене околине овог културног добра
чине спољне границе припадајуће катастарске парцеле. Ову прелепу вилу саграђену тридесетих
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година XX века пројектовао је архитекта Андреја Папков, руски избеглица. Назив Виле Караџић
потиче од првог власника, директора Народног позоришта у Нишу. Састоји се од сутерена,
приземља и једног спрата, а представља чудну комбинацију стилова: средњовековног замка и
елемената (прозора – трифора, оџака, терасе) моравске архитектуре. Најинтересантније су урађени
централни улаз и кула – видиковац. Бифоре, трифоре и сви лучни отвори оплаћени су квадерима
тесаног камена – гранита. У фасадној обради доминира бела боја са црвеним (опека) и сивим
елементима. Објекат је значајан као вредно градитељско наслеђе са богатом фасадном пластиком,
и на прави начин уклопљен у амбијент сопственог и парка Буковичке бање.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања.

ЈОП Aр12: Алувијална раван горњег тока реке Кубуршнице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни реке Кубуршнице. Педолошки састав чини
флувисол (глиновитог састава). На целој алувијалној равни заступљена је интензивна мешовита
пољопривреда са делимично паралелно распоређеним, малим до средњим парцелама њива.
Доминантан визуелни елеменат је природан, меандрирајући ток реке са узаним појасом приречне
вегетације. На међама су местимично заступљене живице, праволинијског облика. Обухваћени део
атара насеља Бања има одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ:







Заступљена је интензивна пољопривреда;
Стање квалитета воде реке Кубуршнице је лоше, загађење је антропогеног порекла;
У долини реке пролази саобраћајница;
Галеријске шуме поред потока, најчешће жбунаста вегетација, ређе од дрвећа, мањи шумски
забрани;
Стил изградње: доминантно савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са испољеном
тенденцијом формирања и ширења нове градње дуж локалних путева који се директно
укључују на државни пут I реда.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: претпоставља се станиште лужњака и јасена, а ивицом станиште врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажно земљиште: алувијална смоница;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
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ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Алувијалне равни у подручју умереног спирања и јаружањаж.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминантни покривач је терен под аграром са знатним учешћем
природне вегетације 243 (шумска вегетација је доминантно поред потока). Обрасци из 2000, 2006.
и 2012. године се углавном поклапају, изузев малих промена на граници према ЈОП-у Ар07 што
указује на незнатне просторне промене у пределу у протеклом времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 26: Дивља депонија. Дивља депонија поред предузећа Запис на речици која се улива у
Кубуршницу. Депонија је правила проблем приликом поплава 2014.

ЈОП Aр13: Шумовити брдски терен Шутице, Орловице и делова
Вагана
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје интензивног спирања и јаружења на гранитној подлози и педолошком слоју од
дистричног (киселог) смеђег земљишта (скелетоидно), обухвата брда Шутица (472 м), Орловица
(482 м) и делом Ваган (463 м). Топографију карактерише брдски терени, чије су северне стрмије
стране (клифови) под шумом и ливадама. У државним шумама заступљене су листопадне шуме,
културе четинарских шума и велики број састојина са изданачком багремовом шумом. На
падинама се уочавају напуштене парцеле у различитим стадијумима сукцесије. Кључни визуелни
елемент је шума. Шуме којима газдују Србија-шуме имају функцију производње техничког дрвета.
Обухваћени делови атара насеља Буковик и Прогореоци имају одлике потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а делови атара Даросава и Гараши ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Зарастање напуштених парцела;
На јужним деловима Шутице и делу Орловице су забрани младог багрема који ублажавају и
спречавају развој бујица;
Доминантне врсте у остацима државних шума: изданачке шуме букве, багрема, цера, јасике,
липе, цера и китњака, ОТЛ, граба; шикаре; вештачки формиране састојине црног бора. Од
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наведених шума 25 припада састојинама багрема, а 17 састојинама четинара (вештачки унете
шуме);
Стил изградње: доминантно савремен, ретко савремено-традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промена морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: сеча шуме у приватним шумама;
Шума: претпоставља се станиште брдске букове шуме (Fagetum submontanum B. Jov. 1976), а могу
се очекивати и станиште китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
Пашњаци: шумски просеци и чистине, умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елеманата.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је лишћарска шума (311). Обрасци из 2000. и
2006. се поклапају, а 2012. године део лишћарске шуме је преведен у четинарску (312), а део у
мешовиту шуму (313). Подаци указују на повећано учешће вештачки формираних састојина
четинара како у оквиру покривача 312 тако и у 313.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр14: Шумовита планина Букуља
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје стрмих падина и интензивног спирања и јаружења. Највиши врх је висок 696 м. Планина
је вулканског порекла, што доказује присуство гранитних стена које у себи садрже специфичну
комбинацију минерала. Планински део Букуље, чију геолошку подлогу чине претежно стари
кристаласти шкриљци и гранити, представља влажније подручје, што је условило доминантно
појаву скелетоидног дистичног (кисело) смеђег земљишта. Планина је веома богата водотоцима,
мада само мали део има воде преко целе године. Земљишни покривач чине листопадне шуме и
културе лишћарских (највише багрем) и четинарских (највише црни бор) шума. Доминантан
визуелни елеменат је шума. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно
(повезано). Са врха планине сагледавају се дугачке визуре. Државне шуме имају приоритетну
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функцију заштите вода (и минералних извора) I и II степена. Отуда посебна пажња на одржавању
спратовности шума и обезбеђењу повољног процеса хумификације земљишта за потребе
инфилтрације воде. Друга приоритетна функција овдашњих шума је производња техничког дрвета
или огревног дрвета (приватне шуме). Обухваћени делови атара насеља Буковик, Гараши и Врбица
имају одлике потпуно разбијеног типа насеља, а Вукосавци и Брезовац одлике ненасељеног
подручја.
СТАЊЕ






Доминантне врсте у остацима шума: висока шума букве, китњака, цера; изданачка шума
сладуна, цера, багрема, граба, липа, букве; вештачки подигнута састојина црног бора, смрче,
белог бора и осталих четинара. Од наведених вештачки унетих шума 24 припада састојинама
багрема, а 85 састојинама четинара;
Преко 100 година стара стабла у високој шуми букве на површини од близу 3 ха;
Стил изградње: доминантно савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко
традиционалан;
Нема утицај изградње стамбених објеката и промена морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширење насеља;
Шума: станишта шума цера (Quercetum cerris E. Vuk. 1966), китњака и граба (Querco-Carpinetum
Rud. 1949) китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), доминантно брдска шума букве
(Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је лишћарска шума (311). Обрасци из
2000. и 2006. се углавном поклапају изузев мањег дела који је трансформисан у мешовиту шуму
313 (тачније у културе четинарских шума), а 2012. само су пашњаци (231) прерасли у комплекс
обрадивог земљишта (242). Просторне промене су минималне на датом нивоу тазмере (1:100.000).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачке 1: Етно село „Брестови и визија”
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Тачка 2: Осматрачница – видиковац на врху Букуље. Букове састојине и културе бора. Стара
фотографија Букуље (нема података о години снимка)

ЈОП Aр15: Водојажа Букуљско језеро (Црвена бара)
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Букуљско језеро или Црвена бара на Букуљи, на надморској висини од 380 м. Улога овог језера је
да служи за водоснабдевања града Аранђеловца. Окружено је шумом чија је приоритетна функција
заштита вода I степена. Акумулација је направљена 60-тих година прошлог века. Запремински је
језеро велико, 2.300.000 кубика воде при максималном нивоу. Вода осцилира 10-12 м. Укупна
дубина око 30 м. Водом се снабдева из реке Букуље и потока. Обухваћени делови атара насеља
Врбица и Вукосавци имају одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ
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Окружено је густом шумом било да су изданачке или високе шуме букве;
Варирање водостаја;
Када се напуни водом обала је непроходна;



Вода се по потреби допуњава из Гарашког језера. У хидрауличној су вези;



Вода је пуна кисеоника, чиста и веома хладна.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет: богато рибом – пецање је дозвољено под одређеним рижимом – шаран, штука,
сом, бабушка;
Богатство диверзитета:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: језеро окружује станиште брдске шуме букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976) ;
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА:
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је стајаћа вода (512) окружена лишћарском
шумом (313). Међутим, само је образац у 2000. тако представљен. Обрасци из 2006. и 2012. године
се поклапају, али су нетачни јер је стајаћа вода приказана као мешовита шума.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачке 4: Водојажа Букуљско језеро (Црвена бара)
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ЈОП Aр16: Водојажа Гарашко језеро
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Гарашко језеро се налази на ободу Букуље на надморској висини од око 400 м. Настало је 1976
године преграђивањем реке Букуље и неколико њених притока за потребе водоснадбевања
Аранђеловца и околине. Окружено је великим делом шумом чија је приоритетна функција заштита
вода I степена. Површина језера варира од водостаја, али се најчешће креће око 65 ха. Састоји се
од три крака Милићевићи, Лекићи и Врбе, који су добили називе по потопљеним засеоцима села
Гараши и Јеловик. Карактеришу га стрме обале са једне и приступачне са друге стране. Дно је
тврдо (иловача) са благим кањонима дуж некадашњих речних токова. Део језера је претворен у
плажу. Највећа дубина језера је преко 20 м. Недалеко од језера налази се базен са угоститељским
објектом и спортским теренима за одбојку на песку и мали фудбал. Обухваћени делови атара
насеља Гараши и Јеловик имају одлике ненасељеног подручја
СТАЊЕ:





При сушном пролећу и благим зимама, водостај језера се врло смањи, па постоји проблем за
водоснабдевање током лета;
Са источне и јужне стране окружен је високом и изданачком шумом букве, китњака и липе,
наставља се терен под аграром са већим површинама природне вегетације;
Преко језера прелази мост;
У време ниског водостаја обале језера су огољене.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет: рибљи свет је разнолик па су од беле рибе присутни клен, црвенперка, бодорка,
крупатица, бабушка а од племените шаран, смуђ, сом, амур и штука;
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: језеро окружује станиште брдске шуме букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976),
китњака, граба и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: у окружењу дистичних смеђих земљишта и псеудоглеја;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминанти покривач је стајаћа вода (512) окружена делом
лишћарском шумом (311), а делом тереном под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Обрасци из 2000, 2006. и 2012. године се поклапају што указује да није било
просторних промена у датом времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 5. Водојажа Гарашко језеро

ЈОП Aр17: Обронци јужних падина Букуље у атару села Гараши
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје интензивног спирања и јаружења. Геолошка подлога је гранит на коме се формирао
педолошки слој од псеудоглеја и дистричног смеђег земљишта. Топографију карактерише брдско
брежуљкаст терен са падинама, потоцима, остацима шума и мешовитом пољопривредом.
Специфичан образац предела обележавају зракасто поређане јаруге са потоцима и шумама. Читав
сноп поточића и потока слива се и формира реку Букуљу, а линеарно их прати образац дрвенасте
вегетације. Шума је фрагментирана продорима пољопривредних површина. Шикаре се налазе на
стрмим, плитким, каменитим странама и топлим стаништима. На билима, између линеарних
остатака шума, заступљене су мешовите пољопривредне културе. Земљишни покривач је:
листопадна шума и терен под аграром са већим површинама природне вегетације. Просторни
образац пољопривредних површина је мешовит и пре неправилан (органски). Живице на међама
неповезане и претежно праволинијске. На њивама појединачно дрвеће. Доминантан визуелни
елеменат су шуме на падинама и јаругама са обрадивим површинама на билима. Обухваћени
делови атара насеља Гараши и Буковик имају одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Мешовита пољопривреда умереног до високог интензитета очуваних образаца поља;
Доминантне врсте у остацима шума: државне шуме - изданачка шума цера, багрема; вештачке
културе црног бора; шикаре;
Експлоатација минералних сировина;
Стил изградње: доминантно савремен, мање савремено-традиционалан и традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља су ниски.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност: ниска
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Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде; површинаска екплоатација каолина;
Шума: Станишта брдске шуме букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976), станишта шума цера
(Quercetum cerris E. Vuk. 1966), китњака и цера (Quercetum petraeae – cerris B. Jov.1979), шума
грабића (Carpionion orientalis moesiacum);
Пашњаци: суве и/или умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу псеудоглеја, киселих смеђих земљишта, црницама.
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема података.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


СП142 Храст цер Загус – запис.

ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је лишћарска шума (311) и терен под
аграром са већим површинама природне вегетације (243). Обрасци из 2000, 2006. и 2012. године се
поклапају што индицира да није било просторних промена у анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

Тачка 6: Паунове стене/Гараши. Двориште годинама проглашавано за најлепше у
Аранђеловцу. Власници се баве туризмом и пољопривредом. Власници констатују да нема
перспективу сеоски туризам. Слабо се улаже у овај крај – нема расвете, уличног светла. Постоје
два домаћинства са смештајним капацитетима и још пар који се тиме делимично баве. Међутим,
развој зависи и од језера и активности око њега.

ЈОП Aр18: Северне падине Букуље, Шутицe, Орловице и дела Вагана
у атару села Прогореоци, Добросава и Буковик
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Подручје умереног спирања и јаружења са подлогом од миоценских седимената: слабо везани
пешћари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Делимично је заступљеа геолошка подлога од
гранита. ЈОП се налази у појасу надморске висине 200-370 м. Заступљена су еутрична смеђа
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земљишта и псеудоглеј. Топографију чини брдско брежуљкаст терен са падинама јаругама,
остацима шума и мешовитом пољопривредом. Заступљени су линерни образци дрвенасте
вегетације дуж вододерина и потока. Просторни образац пољопривредних површин је мешовит и
пре неправилан (органски). Земљишни покривач чине: мале парцеле различитих једногодишњих
усева, пашњака и/или сталних засада (воћњака и винограда), налазе се једна поред друге и са
већим, раштрканим површинама, било вегетације било других елемената природног порекла.
Заступљене су криволинијске и праволинијске живице. Предео обилује изворском водом.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике: Прогореоци - полузбијеног линеарнозракастог типа насеља, Даросава и Буковик - разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ








Запажа се зарастање напуштених парцела;
Изданачка шума цера, багрема, липа;
Потенцијали минералних вода;
За воћарство је подручје веома погодно. Око 150 вагона суве шљиве, аутохтоне камничарке, је
одавде у прошлости извожено. То је била врста шљиве, врло отпорна, али ситна у односу на
садашњу. Цвета 5-10 маја, а не листа, па је ветар опрашује. Петељка је тврда, стабилна па
шљива не опада. Данас се ретко где нађе. Потиснута је;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок услед изражене
тенденције ширења нове градње дуж свих локалних путева који се укрштају са државним
путем I реда.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширења насеља;
Шума: станишта шума цера (Quercetum cerris E. Vuk. 1966), китњака, граба и цера (Quercetum
petraeae – cerris B. Jov.1979), доминантно брдска шума букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976)
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу дистричних смеђих земљишта, црница, итд.
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је терен под аграром са већим учешћем
природне вегетације (243). Обрасци из 2000. и 2006. се поклапају, а у 2012. великим делом што
индицира да су промене у анализираном периоду почеле после 2006.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 9: Карађорђева кисела вода / Глишића кисела. Првобитни назив је предратни јер се вода
експлоатисала, а садашњи назив је према фамилији Глишић која у близини живи. Постојала је и за
време Првог српског устанака, по чему је и добила назив. Некадашње састајалиште устанака. За
време највећих турских потера 1802. Карађорђе је ту проводио време и састојао се са битним
људима – Арсеније, Кнез Петар Недић, Грујић, Атанасије Буковички. Немац Хуго је пре Другог
светског рата држао у близини рудник угља и кречану мермера, и вршио је анализу хемијскоминереолошког састава извора, и установио је да вода има магнезијума. Након тога се вода
флаширала. У близини постоји некадашња дубока јаруга у којој је бацано стакло од флаша. Сада је
затрпана. Све до краја 1943. године вода се извозила за Немачку. Базени су остали из тог периода.
Није познато да ли је престајала да тече– вероватно није, осим мањих осцилација. Капацитет
извора око пола минута по литру и веши. И данас људи узимају ту воду.

Тачка 10: Прокића кисела. Према фамилији Прокић. Припремљена за експлоатацију пред Други
светски рата. Део зграде се сачувао, али је током рата народ разрушио зграду и развукао
материјал. Ту су се старији људи лечили од реуме. Било покушаја да се преуреди – преуређен
базен уз помоћ фирме Књаз Милош. Вода помало мирише на кувана јаја, иако наводно слабо има
сумпора. Вероватно је у гасу. Вода има конатминацију уранијума, мада то не утиче на здравље
људи и вода се користила за пиће. Људи долазе, сипају воду, носе... Не губи киселост, за разлику
од неких у околини.

ЈОП Aр19: Шумовита планина Венчац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Планина је вулканског порекла, надморске висине 658 м. Подручје интензивног јаружења и
спирања са веома стрмим странама према аранђеловачкој депресији. Геолошку подлогу чине
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метаморфни седименти креде, а педолошки слој псеудоглеј. У геолошком саставу Венчаца
учествују мермери у облику неправилних сочива и променљиве дебљине. Најпознатије лежиште
налази се на североисточним падинама, где се експлоатише и обрађује за украсни камен већ више
деценија. Неке врсте мермера са Венчаца нису погодне за израду украсног камена, већ се
прерађују у туцаник, мељу у ризлу или се користе за печење креча. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Намена шума у државном власништву је
производња техничког дрвета, на појединим позицијама је и заштита од ерозије, јер су еродирана
земљишта, неповољне структуре, доминанто на различитим супстратима. Остале шуме су у
приватном власништву. На нижим деловима до 540 м.н.в. налазе се њиве, воћњаци, и виногради.
Кључни визуелни елемент чине површински копови мермера и туцаника. На јужним падинама
Венчаца доминирају парцеле воћњака, винограда као и напуштених запарложених винограда.
Парцеле су праволинијске, равномерно распоређене, средње до великих. Заступљена је
комбинација традиционалне и модерне пољопривреде. Живице су праволинијске, фрагментоване и
неравномерно распоређене. На обронцима Венчаца са југозападна стране шири се село Брезовац.
Обухваћени део атара насеља Брезовац има одлике потпуно разбијеног типа насеља, а делови
атара насеља Врбица и Бања ненасељеног подручја.
СТАЊЕ









Интензитет експлоатације мермера и туцаника је висок;
Промене у површинама под шумом услед експлоатације;
У депресијама копова након експлоатације формирају се језера;
На вишим котама запажају се запрложене парцеле;
Доминантне врсте у остацима шума: државне шуме - изданачка шума сладуна, цера, багрема,
граба, липа, букве, осталих тврдих лишћара; вештачки подигнута састојина црног бора, ОТЛ.
У вештачки формираним државним шумама су 3 састојине четинара, 3 састојине багрема и 2
састојине осталих лишћара;
Стил изградње: савремено-традиционалан и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: земљишта слабије кохезије и неповољне структуре.
Шума: станишта шума китњака и цера (Quercetum petraeae – cerris B. Jov.1979), брдска шума
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
002. Црква Св. Архангела у Брезовцу
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На основу резултата археолошких истраживања црква је
датована у XVII-XVIII веку. Црква је решењем Завода за
заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.94/1 од
24.марта 1969.године, утврђена за непокретно
културно добро и има својство споменика културе.

Венчац лок Градина, Мали Венчац(187)
Локалитет се налази на једном од врхова Венчаца, на
изузетно доминантној позицији. Сондажним радовима
током 2002.год. на локалитету су констатовани остаци
бедема и кружне куле. На основу покретног
археолошког
материјала
пронађеног
приликом
ископавања утврђење је датовано у IV-VI веку н.е.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је лишћарска шума (311). У 2006. мешовита
шума (313) замењена је лишћарском односно, уклоњене су вештачки формирани четинари, а у
2012. години образац је великим делом остао исти као у 2006. што указује да готово није било
већих просторних промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 27: Језеро у каменолому. Настало надолажењем подземних вода у бившем
каменолому.Током лета се користило као купалиште. Забрањен је приступ - није званично
купалиште. Каменолом је напуштен.
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Тачка 29: Манастир Венчац/ село Брезовац/ Свети архангел Михаило. Задужбина деспота
Ђурђа Бранковића. Према предању саграђен 1444. године. Прво је ту била мала црква испосница.
Данас се манастирска економија одржава – уређује и проширује. Манастир је активан. Један од
најстаријих манастира у Шумадији. Често га посећују и странци. Долазе људи из околине и
Београда. Постоји и манастирски конак. Цео крај је био хајдучки. Турци су се кретали само по
главним саобраћајницама у групама.

Тачка 913:Планина Венчац из Липовца

ЈОП Aр20:Брдо Рисовача
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
На брду Рисовача распрострањени су кречњачки облици на релативно малим кречњачким
површима мезозојске старости. Усевероисточномделубрданалазесевртачеузониизмеђу 250 и 285 м,
пречника 10 мидубине 0,3 до 10 м. Пећина Рисовача, је међу научницима позната као подземни
музеј палеолита. У њој су пронађени фосилни остаци великог броја животиња, које су за време
последњег леденог доба живеле у степама данашњег брда Рисовача. Рисовача је због природних,
археолошких и палеонтолошких карактеристика проглашена за споменик природе прве категорије
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и културно добро од изузетног значаја. Северне падине према аранђеловачкој котлини су стрме и
под шумом. Са јужне стране брда је градско гробље Аранђеловца. Обухваћени део атара насеља
Врбица има одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




На брду је градско гробље;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Еколошки значајна станишта: а) терестична : локалан ;
Утицај:
Шума:станишта шума сладуна и цера
Пашњаци: суве травне формације
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА:
182. Пећина Рисовача
Пећина Рисовача је проглашена за непокретно
културно добро решењем Завода за заштиту
споменика културе у Крагујевцу бр. 4 од
09.12.1981. год, а категорисана као културно
добро од великог значаја одлуком Скупштине
СРС 21.јула 1983.год (сл. Гл. СРС бр. 28/83).
Пећина се налази у непосредној близини
Аранђеловца, на територији села Врбица и у њој
је откривено станиште палеолитских ловаца.
Дугогодишња археолошка ископавања од 1954.
До 1977. Године, под руководством проф. Др.
Бранка Гавеле, потврдила су да пећина има
изузетне културно-историјске вредности. У слоју
6, оквирно датованом у Вирм I-II (Würm I-II)
нађени су кремени артефакти мустеријенског
типа и бифацијално окресани листолики шиљци.
Слој 4, датован у Вирм II-III (Würm II-III),
садржао је млађепалеолитско коштано оруђе. За
слој карбонатне сиге која се налазила испод
културних хоризоната добијен је апсолутни
датум 27 500 ±1 800 година
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


СП141 Брдо Рисовача

ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Усва три временска пресека доминанти покривач је комплекс обрадивих површина (242). Обрасци
из 2000, 2006. и 2012. године се поклапају што указује да није било просторних промена.
ЗНАЧАЈНЕ ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Пећина Рисовача, jeзерске терасе, подручја умереног спирања и јаружања, карстни облици.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр21: Парк Буковичке бање
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Парк Буковичке бање у Аранђеловцу заузима 22 ха и представља један од најлепших паркова у
Србији. Биљни свет је углавном очуван још од оснивања (1856. године). Тада су према замисли
архитекте Косте Шрепловића просечене стазе, образовани дрвореди, формирани травњаци,
цветњаци и уређено топло купатило Ђулара. Најзначајнија карактеристика овог парка су извори
лековите минералне воде. Централни део парка заузима хотел Старо Здање, најстарији сачувани
објекат у парку и репрезентативни пример архитектуре српског романтизма. Парк је постао
највећи отворени изложбени простор мермерних скулптура у Србији (од 1966. године). Највећи
број скулптура у парку Буковичке бање данас чине вајарска остварења настала у оквиру
Међународног симпозијума „Бели Венчац“. УНЕСКО је симпозијум сврстао у ред најзначајнијих
светских атракција у домену ликовне уметности. У парку Буковичке Бање налази се и отворена
сцена, на којој се у току уметничке смотре "Мермер и звуци" организују различите културноуметничке манифестације
СТАЊЕ


Поједина стабла у алеји црног бора се суше;

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума:
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


СП140 Парк Буковичке Бање - сврстан је у другу категорију заштићеног подручја од великог
значаја.

КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
011. Парк Буковичке бање-Аранђеловац, је одлуком СО Аранђеловац бр.06-16/89-01 од
27.01.1998.године, проглашен за непокретно културно добро– просторно културно -историјска
целина. Налази се на кп.бр. 1934 КО Аранђеловац, у друштвеној својини. Граница заштићеног
културног добра иде: од раскрснице улице Мишарске, делом улице Мишарске, спољном ивицом
кп.бр. 1854, 1856, 1858, 3528, 3578 и 3577, наставља се улицом до раскрснице са улицом Илије
Гарашанина, улицом Илије Гарашанина до раскрснице са ул. Војоводе Путника и дуж улице
Војводе Путника. Комплекс овог културног добра чини парк ''Буковичка бања'' са изворима
минералне воде ''Ђулара'', ''Топлара'', ''Књаз Михајло'' и ''Победа''. Вредни објекти унутар
површине парка су:
o зграда хотела ''Старо здање''
o зграда ''Павиљон Књаза Милоша''
o зграда хотела ''Шумадија''
o зграда РХ Завода ''Буковичка бања'' са отвореним и затвореним купатилом,
o зидана капија испред улаза у ''Старо здање''
o збирка о 64 скулптуре настале у периоду од 1960 – 1987.године, а које су наведене
у списку уз одлуку о проглашењу.
Комплекс Парка ''Буковичка бања'' је значајна просторна културно историјска целина са високим
вредностима простора, амбијента, скулптура и монументалним објектима градитељства.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, раседи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је зеленило урбаних простора (141).
Обрасци из 2000, 2006. и 2012. године се поклапају што указује да није било просторних промена
у анализираном периоду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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ЈОП Ар22: Комплекси аграрних површина у атарима села Врбица и
Бања
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Предео се простире између планинских венаца Букуље, Венчаца и десне обале Кубуршнице.
Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен, умереног спирања и јаружења, са појавом језерских
тераса и површи. Геолошку подлогу чине миоценски седименти: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак, надмосрске висине 200 до 300 м. Тип земљишта је
псеудоглеј. Посебан значај имају каолинске глине - врбичке глине које се јављају у виду великих
џепова. Земљишни покривац чине: комплекси аграрних површина и терени под аграром са
великим површинама природне вегетације. Просторни образац пољопривредних површина је
мешовит и пре неправилан (органски). Терен пресецају потоци који се спуштају са Букуље и
Венчаца. Дуж потока и у вододеринама задржао се узани појас дрвенасте вегетације. Доминантан
визуелни елеменат су обрадиве површине, претежно под ратарским културама. Запажа се и веће
учешће парцела са воћњацима. Врбица припада типу разбијеног насеља, док Бања припада типу
полузбијеног насеља.
СТАЊЕ





Мешовита пољопривреда умереног до високог интензитета, очуваних образаца поља;
Интензитет коришћења земљишта висок;
Бања је нарочито богата изворима;
Нема података за дрвенасту вегетацију али на основу топонима села Врбица, Врбичка река
итд. претпоставља се да је у долинама потока било више овог дрвета који је визуелно
обележавао простор. Јасика обично расте у брдским и планинским пределима, али топоним
истакнутог брежуљка (обронак Венчаца) надморске висине 245 м има топоним Јасика.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: станиште меких лишћара приречнe вегетацијe, а доминирају термофилна станишта
сладуна и цера;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне, као и суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу псеудоглеја;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Бања Лок. Поља (184)
Локалитет се налази преко пута „Навиповог подрума” североисточно од савременог сеоског
гробља. Стручњаци Народног музеја у Крагујевцу су 1961. године вршили мање сондажно
истраживање и том приликом открили остатке насеља старчевачке културе.
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Бања лок. Дворине - Маџарско гробље (185)
Локалитет Дворине – Маџарско гробље, налази се недалеко од каменолома Неметала, на
североисточној падини Венчаца. На основу откривеих налаза, остатака фрескосликарства и
објектима локалитет је датован у време Деспотовине.

013. Венчачка виноградарска задруга у Бањи, задруга је званично основана 18. августа
1903.године, по старом календару. Изградња подрумских просторија за складиштење вина је
кренула нешто касније да би била окончана у јесен 1906.године, када је озидан подрум и
подигнута зграда над њим. Подрум је изграђен по највишим стандардима за своје време а
временом се постепено ширио, да би 1929.године био урађен план за нови подрум према
пројектима Д. Лека, 40 м дужине и 15м ширирне. Стаклено буре (од армираног бетона обложено
стакленом масом изнутра) представљало је прави раритет, а направила га је париска кућа Бореари
и Цомп. Праву вредност представља и Карађорђева бачва. Зграда "Венчачке виноградарске
задруге" има изузетан историјски значај за шире окружење као аутентични сведок социјалних
тенденција и схватања, тадашње сеоске патријархалне средине.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, подручја умереног спирња и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је комплекс обрадивих површина
(242). Обрасци из 2000. 2006. и 2012. године се углавном поклапају, нема већих просторних
промена у анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

Тачка 30:Влајино језеро. Регистровано пољопривредно газдинство. Језеро копано 1978, и
до 2015. није било комерцијализовано. Језеро је преливно, и слива се у Врбичку реку, а
пуни се извором из Венчаца. На 5-6 година се порибљава. Два пута је исушивано. Планови
су да се ту комбинује услужна делатност за пецароше – 5/6 људи дневно. Гајење органског
шарана (мора земљано дно, нема базена, нема загађења воде).
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Тачка 28: Пословни објекат – подрум вина. Припадао Навипу.Ту се вршио откуп вина из
венчанских виногорја. Велики подруми, са огромним бачвама. Задруга је основана 1906 – једна од
најчувенијих виноградарских задруга. Вино се извозило у западну Европи. Краљ Александар је
био члан задруге. Задруга је престала да ради након неуспешне приватизације, пре 10-так година.
Сада нема више откупа, виногради су зарасли јер људи немају коме да продају. Протеклих пар
година покушава се са малим приватним винаријама. Цео крај је климатски идеалан за винову
лозу.

ЈОП Aр23: Шумовито побрђе (падине) Букуље у атара села Јеловик
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Подручје интензивног спирања и јаружења делувијално пролувијалног рељефа. Геолошка подлогa
чине: миоценски седименти. Тип земљишта је псеудоглеј. Брдовит јако дисециран терен са
нагибима углавном од 7 до 15 %, (местимично од 15 до 30 %). Бујични потоци, притоке реке
Букуље формирали су јаружасте долине/дубодолине. Земљишни покривач је доминантно
листопадна шума. На билима и у доњим токовима потока заступљена је мешовита пољопривреда,
а на вишим котама ливаде. Местимично се јављају воћњаци. На међама су живице распрострањене
и повезане, праволинијске. Просторни образац пољопривредних површина је мешовит:
агрегацијски (групимичан) и линеаран дуж била, пре неправилан (органски). Обрасци ливада
неравномерно распоређани (разбацани) и линеарни. Покривач дрвенасте вегетације је доминантан
визуелни елеменат. Обухваћени делови атара насеља Гараши, Јеловик и Вукосавци имају одлике
потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.

75

СТАЊЕ





Запарложавање напуштеног земљишта;
Мале састојине државних шума као што је изданачка шума цера, јасике и багрема; вештачки
подигнута састојина црног бора, су у функцији заштите вода I степена. Остале шуме у пределу
припадају приватним шумама;
Стил изградње: савремено-традиционалан, традиционалан и савремен;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: доминантно станишта шума цера (Quercetum cerris E. Vuk. 1966), китњака и цера
(Quercetum petraeae – cerris B. Jov.1979), а у удолинама потока вероватно брдска шума букве
(Fagetum submontanum B. Jov.1976);
Пашњаци: умерено, влажне травне формације, као и шумски просеци и чистине;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу псеудоглеја;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА:
Јеловик лок. Маџарско гробље (190)
Повише асфалтног пута који иде према селу
Вукосавци, на једној од њива налазе се камени
надгробни споменици украшени пластичним
мотивима од којих највише има мотива крста.
Локалитет је датован у XIX веку.
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016. Црква св. Томе у Јеловику
Посвећена је св. Томи, а лоцирана у централном
делу села. Јужно од ње налази се гроб Павла
Ранковића (1886) свештеника кога су убили
хајдуци, оца познатог писца Светолика
Ранковића. Плоча и споменик са крстом су
исклесани од розе мермера, а у порти је читав
низ других споменика. Црква је скромних
димензија, једнобродна, са полигоналном
олтарском апсидом и издвојеним, засебно
грађеним дрвеним звоником. Масивно је зидана
без неких нарочитих архитектонских вредности.
Иконостас је новијег датума и слабијег
уметничког доживљаја, једино су нешто старије
и значајније: крст са Распећем, Престона икона
Христа, Престона икона Богородице, Тајна
вечера и Двери. На овим задњим постоји натпис
дародавца и година 1873. када се могу датирати
и остале поменуте иконе.

Боје су тамне и звучне а цртеж, нарочито на
тајној вечери помало примитиван. Аутор ових
икона не може се идентификовати али је по
ликовним схватањима близак сликарима из
породице Марковић.У цркви се чувају и два
венца за венчање од месинга на којима је
натпис да их је цркви Гарашкој поклонио
Светолик Ранковић

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања, раседи, актвина и умирена клизишта.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је лишћарска шума (311). Обрасци из 2000. и
2006. се поклапају. У 2012. години пашњак (231) је постао разређена шума/шикара, а део
комплекса обрадивих површина је прешао у сличан покривач само са значајнијим присуством
вегетације – терен под аграром са већим учешћем природне вегетације (243). Наведене промене
сагледане кроз нижу, детаљнију размеру указују на тенденцију ширења шума на рачун
пољопривреде с тим што су најчешће то шикаре.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података

ЈОП Aр24: Шумовито побрђе (падине) Венчаца у атара села
Вукосавци
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје интензивног спирања и јаружења припада делувијално пролувијалном рељефу.
Геолошка подлогa jа сложеног састава: миоценски седименти, метаморфисани седименти креде и
кредни флиш, подређено кречњак. Педолошки састав чине дистрично смеђе земљиште и
псеудоглеј. Брдовит јако дисециран терен. Бујични потоци, притоке реке Букуље и Босуте,
формирали су јаружасте долине/дубодолине. На странама јаруга дубодолина задржали су се
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повезани, линеарни остаци шума, који формирају карактеристичан образац дрвенасте вегетације.
На билима и доњим токовима потока заступљена је мешовита пољопривреда, а навишим котама
ливаде. На међама су живице распрострањене и повезане. Просторни образац пољопривредних
површина је мешовит: агрегацијски (групимичан) и линеаран дуж била, пре неправилан
(органски). Обрасци ливада неравномерно распоређани (разбацани) и линеарни. Покривач
дрвенасте вегетације је доминантан визуелни елеменат. Визуелно јединство покривача дрвесте
вегетације је фрагментовано. Обухваћени делови атара насеља Брезовац, Горња Трешњевица и
Вукосавци имају одлике разбијеног типа насеља, а делови атара насеља Врбица одлике потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Локално традиционални воћњаци;
Запажа се напуштање обрадивих површина и прогресивна сукцесија шуме;
Изданачка шума липа, цера и багрема, као и шикара од грабића на малим површинама
припадају државним шумама и њихова превасходна функција је заштита вода I степена (изузев
грабића). Остале шуме у пределу припадају приватним шумама;
Стил изградње: савремен, савремено-традиционалан и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: доминантно станиште шума цера (Quercetum cerris E. Vuk. 1966), китњака, граба и цера
(Quercetum petraeae – cerris B. Jov.1979), а у дубодолинама вероватно брдска шума букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: умерено, влажне травне формације, као и шумски просеци и чистине;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу дистричних смеђих земљишта и псеугоглеја;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања, раседи, актвина и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је комплекс обрадивих површина (242), али
велико учешће имају и лишћарске шуме (311). У 2006. потиснути су пашњаци (231) и мешовите
шуме (313). Мешовите шуме у овом случају представљају састојине четинарских култура
мозаично распоређене са лишћарским састојинама. Обрасци из 2006. и 2012. се поклапају изузев
што је формиран воћњак на самој граници према планини Венчац. У последњем временском
пресеку није било већих промена у анализираном простору.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр25: Комплекси аграрних површина у атару села Гараши
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заталасан брежуљкаст терен, надморске висине од 100 до 300 м (местимично и преко 400 м.)
Геолошка подлога од миоценски седименти: слабо везани пешчари, конгломерати. Нагиби од 3 до
15 %, (местимично од 15 до 30 %). Земљиште припада доминантно псеудоглеју. Земљишни
покривач чине претежно комплекси аграрних површина, затим терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације и мање шумске површине. Ивице праволинијске и криволинијске,
местимично фрагментоване. Просторни образац пољопривредних површина је мешовит:
агрегацијски (групимичан), пре неправилан (органски). У пределу су извори неколико потока, а
потоци преко лета пресушују, важнији су Камена и Буковита река. Фрагменти шума су у долинама
(јаругама) потока, а већи масив разређених шума и шикара обраста источне стране брда Вис.
Обухваћени делови атара насеља Гараши имају одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Мешовита пољопривреда умереног до високог интензитета очуваних образаца поља. Због
великих нагиба , треба очекивати већи утицај ерозије;
Интензивна ратарска производња повољна само у долини Букуље;
Стил изградње: савремен, савремено-традиционалан и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде због већих нагиба;
Шума: нема података, претпоставља се да су на платоима и билима шуме сладуна и цера, а у
долинама потока шуме брдске букве;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других земљишних покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама
природне вегетације (243). Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. години. У 2012. само су нестали
пашњаци тако да се може рећи да је на делу предела било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр26: Зараван у долини реке Букуље у атару села Јеловик
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Флувијални рељеф Букуље, са нагибима доминантно између 0-3% окружен делувијално
пролувијалним рељефом са нагибом доминантно 3-7%. На флувијалном рељефу развијено је и
такво земљиште - флувисол, иловасте стуктуре, у окружењу је псеудоглеј. На заравни су
заступљени комплекси аграрних површина и оранице које се не наводњавају. Интензитет
коришћења земљишта је висок. Изражена је геометризација предела. Зараван пресеца алувијална
раван реке Букуље. Дуж реке узан појас приречне вегетације. Живице су фрагментиране. Запажа
се учешће појединачног дрвећа на њивама. Обухваћени делови атара насеља Јеловик имају одлике
разбијеног типа насеља, а делови атара насеља Босута потпуно разбијеног морфолошког типа
насеља.
СТАЊЕ






Стање квалитета воде реке Букуље је лоше, загађење је антропогеног порекла;
Утицај пољопривредног коришћења;
Галеријске шуме поред речног тока;
Стил изградње: савремено-традиционалан, традиционалан и савремен;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: претпоставља се да су у питању станишта врба и топола на алувијалним наносима;
Пашњаци: суве, сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: иловасти алувијални наноси, топоним Пескуша, окружени псеудоглејем;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Обрасци из 2000. и 2006. се углавном поклапају. Доминанти земљишни покривач комплекс
обрадивих површина (242) указује да су у питању мање парцеле различитих пољопривредних
коришћења. У 2012. години, мање парцеле под ратарским културама су повећане и заузимају
највећи простор у пределу – оранице које се не наводњавају (211) што указује на интензификацију
ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

Тачка 6. Панорамске фотографије. На путу за село Босута, на излазу из села Јеловик /
долина реке Букуље, испод Јеловичког брда.

ЈОП Aр27: Површ у атару села Вукосавци
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заталасан, брежуљкаст терен, делувијално – пролувијалног рељефа умереног спирања и јаружења,
са нагибима најчешће од 3 до 7°, али и од од 7 до 15°. Педолошки састав чине: доминантно
типично смеђе кисело земљиште на пешчару, дистрична смеђа земљишта на кречњаку и
илуминизирано земљиште. Подједнако су заступљени комплекси обрадивих површина и терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације. Површи пресецају потоци који се сливају са
Букуље, притоке реке Босуте. Предео обилује изворском водом, само на Бобовику има дванаест
извора2. Уз потоке се задржао уски појас приречне вегетације. Остаци шума линеарни,
фрагментовани и врло често неповезани. Интензитет коришћења земљишта је висок. Изражена
геометризација предела. Образац пољопривредних површине пре планиран. Мешовите
пољопривредне културе. Парцеле мале до средње величине. Мала заступљеност живица, често
појединачна стабла на ораницама. Обухваћени делови атара насеља Јеловик имају одлике
разбијеног типа насеља, а делови атара насеља Босута потпуно разбијеног морфолошког типа
насеља.
СТАЊЕ


Стање квалитета воде реке Букуље је лоше, загађење је антропогеног порекла;

Боривоје М. Дробњаковић, „Јасеница“. НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА (књига 13) –
СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига XXV), Београд 1923.
2
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Изданачка шума сладуна на смеђим лесивираним земљиштима припада државним шумама,
остале су у приватном власништво. Топоними Јасика, пионирске врста указују на брежуљкасти
и брдски терен предела. Забележени су и брдо Сладун, или Јасење у удолини потока;
Стил изградње: савремено-традиционалан, традиционалан и савремен;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: нема података, претпоставља се да је станиште сладуна и цера;
Пашњаци: претпоставља се да су доминантно суве и/или умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока окружени типично смеђим киселим земљиштем на пешчару;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања, раседи, актвина и умирена клизишта.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је комплекс обрадивих површина
(242), али велико учешће (готово подједнако) показује и терен под аграром са већим учешћем
природне вегетације (243). Наведена чињеница указује да предео изграђују различити покривачи
(доминанто пољопривредног коришћења) малих површина, мозаично распоређени. Обрасци из
2000, 2006. и 2012. године се углавном поклапају, што указује да нема већих промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр28: Површ у атару села Брезовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Благо заталасана површ од 400 дo 450 м н.в. На нагибу од 3 до 7°, местимично и од 7 до 15°. Терен
благог спирања и јаружења делувијално пролувијалног рељефа. Геолошка подлога од кредног
флиша подређено кречњак. На малој површини се јавља јурски перодотитим, серпентинисани.
Заступљено је еутрично смеђе земљиште и илимерризовано земљиште. Земљишни покривач је
мешовит: оранице које се не наводњавају, комплекси обрадивих површина и терени под аграром
са већим површинама природне вегетације. Интензитет коришћења земљишта је висок.
Преовлађују ратарске културе са воћњацима на вишим теренима. Остаци шума су линеарни поред
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водотока. Изражена је геометризација предела. Обухваћени делови атара насеља Брезовац имају
одлике потпуно разбијеног морфолошког типа насеља

СТАЊЕ






Стање квалитета потока лоше;
Предео високог интензитета коришћења;
Утицај пољопривредног коришћења;
Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде
Шума: нема података; претпоставља се да је доминантно станиште шума сладуна и цера
Пашњаци: претпоставља се да су суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока, у окружењу илимеризованог земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања, раседи, актвина и умирена клизишта.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години највише има малих парцела различитог начина коришћења - терен под аграром са
већим површинама природне вегетације и комплекс обрадивих површина. Веће површине
заузимају оранице које се не наводњавају, нешто мање је учешће лишћарских шума и шума са
мешовитим четинарским и лишћарским културама. У 2006. години образац земљишног покривача
је остао исти само су четинарске културе замењене лишћарским, а у 2012. години плантажни
воћњаци су заузели нешто веће површине у пределу. Може се констатовати да је кроз анализирано
време било већих промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Aр29: Побрђе планине Рудник у атарима села Босуте и Горње
Трешњице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје интензивног спирања и јаружења делувијално пролувијалног рељефа, на геолошкој
подлози од кредног флиша, подређено кречњака. Терен је брежуљкасто брдски надморске висине
200-500 м, нагиби су доминанто од 7 до 15°, али и 15 до 30°. Доминантно је заступљено типично
смеђе кисело земљиште на пешчару, као и типично смеђе земљиште на кречњаку. Земљишни
покривач чине: претежно листопадне шуме и пашњаци. Заступљене су мање површине комплекса
обрадивих површина, мешовитих шума, терена под аграром са већим учешћем природне
вегетације и воћњацима и плантажама бобичастог воћа. Образац аграрних површина је неправилан
(органски), агрегацијски (груписан), на странама и билима побрђа, малих до средњих величина,
традиционалне обраде. Живице су распрострањене. У подножју побрђа уска долина реке Босуте.
Обухваћени делови атара насеља Босута и Горња Трешњевица имају одлике разбијеног
морфолошког типа насеља, а део атара насеља Вукосавци ненасељеног подручја.
СТАЊЕ







Локално утицај пољопривредног коришћења;
Појава екплоатације камена;
Једним делом шуме су државне и у фунцији су добијања техничког дрвета: изданачка шума
букве, багрема, граба, липа, девастирана шума китњака, као и вештачки подигнуте састојине
црног бора. Мале површине деградираних шума китњака имају заштитну функцију од ерозије.
Забележени су топоними Јаворов поток, Јасиковац, Липова раван, Грабова коса;
Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: станишта китњака и граба (Querco-Carpinetum Rud. 1949), брдске шуме букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: флувисол окружен типичним смеђим киселим земљиштем на пешчару;
Воћњаци:
Живице :
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ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Босута Манастирина (186)
Испод брда Вис, недалеко од асфалтног пута и
основне школе налазе се остаци цркве Св.
Гргура слепог. Археолошка истраживања на
овом локалитету су вршена 1995. и 1997.год.
Том приликом откривени су остаци цркве чија
је основа у облику триконхоса. Зидови су
зидани ломљеним каменом у кречном малтеру,
за израду појединих делова грађевине
коришћена је сига. Стручњаци Завода за
заштиту споменика културе у Крагујевцу су
1998.год. урадили конзервацију откривених
остатака а 2014-2015.године извршена је њена
реконструкција. Црква се датује у крај XIV
односно XV века
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач су лишћарске шуме. Обрасци из
2000, 2006. и 2012. године се углавном поклапају, нема већих промена. У 2006. години на
одређеним позицијама потискује се пашњаци. Процес се наставља и у 2012, где су пашњаке
заменили виногради. Забележени су такође природни травњаци на одређеним површинама, али то
веровато није тачно, треба да су пашњаци.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 8: Обнова манастира. Остаци манастира из XV века пронађени пре пар година. У току је
обнова манастира на старим темељима. Мештани, верници, донатори и град Аранђеловац
финансирају изградњу.
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ЈОП Aр30: Алувијална раван реке Босуте
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Благо нагнут, зарављен, терен узане алувијалне равни воденог тока Босуте. Окружен је тереном
високог нагиба од 15 до 30°. Налази се у брдском висинском појасу од 200 до 500 м н.в.
Педолошки слој чини флувисол. Земљишни покривач на алувијалној равни чине: комплекси
обрадивих површина са живицама на међама, мале до средња величине. Дуж реке се задржао
узани појас вегетације, галеријске шуме. Долина је настањена. Насеља су разбијеног тима.
Долином пролази саобраћајница. Долина је ретко настањена. Обухваћени делови атара насеља
Босута имају одлике разбијеног морфолошког типа насеља, делови атара насеља Јеловик,
Вукосавци и Горња Трешњевица потпуно разбијеног типа насеља, а делови атара Гараши и
Врбица одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Стање квалитета воде Босуте је добро;
Стил изградње: савремен, савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: станишта влажних шума;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: флувисол окружен типичним смеђим киселим земљиштем на пешчару;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Присуство раседа, уска речна долина, подручје интензивног спирања и јаружања
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите природе
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Обрасци из 2000, 2006. и 2012. године се углавном поклапају, нема већих промена. У сва три
временска пресека доминанти земљишни покривач као што је лишћарска шума (311), терен под
аграром са већим површинама природне вегетације (243), комплекс обрадивих површина (242)
понављају се кроз простор. Међутим, обзиром на ужу алувијалну раван може се рећи да CORINE
класификација земљишног покривача у размери 1:100.000 није адекватна за анализу овога
предела.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 7: Долина реке Босутске /село Босута
Типично шумадисјко брдско село. Густа
шума / непрегледни пашњаци, стока се
напаса. Велик део становништва се одселио у
град због лоших услова живота. Задњих 10так година се ситуација мало поправља. Били
су дуго запостављени. Нема градског
водовода – користи се природни довод са
брда, базени са гравитационим падом. У селу
живи око 460 становника. Сточарство је
заступљено. Око 20 умрло, а нико се није
родио. Руси купују имања и земљу.

Тачка 8: Река Босута / импровизовани мост
Река Босута пролази кроз истоимено село, тј. село је практично у њеној долини. У време јаких
падавина река постаје бујична и носи мостове. Вода је потпуно чиста – планинска река. Има риба
и жаба – нема загађивача у пречнику од 50-так км. Потоци се сливају са падина у реку.

ЈОП Aр31: Површ у атару села Јеловик
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заталасан, брежуљкаст терен, делувијално – пролувијалног рељефа умереног спирања и јаружења,
са нагибима најчешће од 3 до 7°, али и од од 7 до 15°. Педолошки састав чине: доминантно
типично смеђе кисело земљиште на пешчару, дистрична смеђа земљишта на кречњаку и
илуминизирано земљиште. Подједнако су заступљени комплекси обрадивих површина и терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације. Уз потоке се задржао уски појас приречне
вегетације. Интензитет коришћења земљишта је висок. Изражена геометризација предела. Образац
пољопривредних површине пре планиран. Мешовите пољопривредне културе. Парцеле мале до
средње величине. Мала заступљеност живица, често појединачна стабла на ораницама.
Обухваћени делови атара насеља Јеловик имају одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ



Стање квалитета воде реке Букуље је лоше, загађење је антропогеног порекла;
Изданачка шума сладуна на смеђим лесивираним земљиштима;
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Стил изградње: савремено-традиционалан, традиционалан и савремен;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: нема података; претпоставља се да је станиште сладуна и цера;
Пашњаци: претпоставља се да су доминантно суве и/или умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока окружени типично смеђим киселим земљиштем на пешчару;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти земљишни покривач је лишћарска шума (311). Обрасци из
2000, 2006. и 2012. године се углавном поклапају, нема већих просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ар 32: Водојажа Колонија
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Мини акумулација у близини Аранђеловца. Користи га индустрија електропоцелана за своје
потребе.
СТАЊЕ
 Kористи се у рекреативне сврхе мада је забрањено.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Утицај:
Шума: очекују се станишта храстова сладуна и цера;
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Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Jезерске терасе и површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Поред стајаће воде (512) забележен је терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243) који доминира у пределу, кроз сва три временска пресека. У 2012. стајаћа вода је
због непрецизности аутора CORINE показана као лишћарска шума.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр33; ЈОП Ар34; ЈОП Ар35 и ЈОП Ар37: Алувијална раван реке
Букуље и притока
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Алувијална раван реке Букуље и притока. Алувијалне равни су окружене густом шумом падина
Букуље. У алувијалним равнима подигнуте су две водојаже.
СТАЊЕ


Висок квалитет вода

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: шуме меких лишћара на влажним стаништима у окружењу станишта брдске букве, цера
китњака и цера, грабића;
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.

89

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Присуство раседа, речна долина реке Букуље.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите природе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ар36: Уска алувијална раван потока Ђуринци
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска долина потока Ђуринци наставља се на територији Аранђеловца. Омеђена је нагибима који
достижу и до 30º (десна страна), на делувијално пролувијалном рељефу интензивног спирања и
јаружења, са земљиштем кога формирају алувијално-делувијални наноси (флувисол). Целом
ширином долине су парцеле (геометризација предела) различитог пољопривредног коришћења –
пашњаци, оранице, воћњаци итд. са ретким живицама. Доминантан визуелни елеменат је
меандрирајући поток са линијским шумама. Налази се у пољопривредној матрици, оивиченој на
нагибима, ужом и широм континуираном траком шумске вегетације.
СТАЊЕ
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта уске долине припадају влажним шумама;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: алувијално-делувијални наноси;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА

Нема података.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ:
Речна долина, подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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Обрасци се готово поклапају у сва три временска пресека (2000, 2006. и 2012). Обрасци
предстваљају комбинацију два покривача - комплекс обрадивих површина (242) и лишћарске
шуме (311). Може се закључити да у анализираном периоду није било промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Aр38: Побрђе планине Рудник у атару села Босута
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје интензивног спирања и јаружења делувијално пролувијалног рељефа, на геолошкој
подлози од кредног флиша, подређено кречњака,. Терен је брежуљкасто брдски. Доминантно је
заступљено типично смеђе кисело земљиште на пешчару, као и типично смеђе земљиште на
кречњаку. Земљишни покривач чине: претежно листопадне шуме и пашњаци. Заступљене су мање
површине комплекса обрадивих површина, мешовитих шума, терена под аграром са већим
учешћем природне вегетације и воћњацима и плантажама бобичастог воћа. Образац аграрних
површина је неправилан (органски), агрегацијски (груписан), на странама и билима побрђа, малих
до средњих величина, традиционалне обраде. У подножју побрђа уска долина реке Босуте.
Oбухваћени делови атара насеља Босута и Горња Трешњевица имају одлике разбијеног
морфолошког типа насеља, а део атара насеља Вукосавци ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Локално утицај пољопривредног коришћења;
Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан.
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: станишта китњака и граба (Querco-Carpinetum Rud. 1949), брдске шуме букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: флувисол окружен типичним смеђим киселим земљиштем на пешчару;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ:
Присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Кроз анализиране временске пресеке доминанти земљишни покривач се ширио
на рачун комплекса обрадивих површина (242). Просторни процес указује на ширење спонтане
вегетације односно, зарастање пољопривредних површина.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА ТОПОЛА

ЈОП То01:Урбани предео Топола Варош
ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Tопола лок. Врело (358)
На благим косама источне периферије данашње Тополе, према Врелу, изоравају се делови великих
римских опека, растрешени малтер, комадићи керамичких посуда, а повремено се ту налазе и
бакарни новчићи. На основу покретног архолошког материјала локалитет је датован у II – IV века
наше ере. Судећи по површини простирања налаза насеље је заузимало површину од око 3ha.
Током 1984. године на овом локалитету су извршена мања археолошка истраживања током којих
су откривени остаци једне грађевине за коју се претпоставља да је саставни део villa rustice, и
бројни покретни археолошки материјал.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи.

ЈОП То02: Брдо Опленац под шумом и виноградима
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Тополско брдо Оленац (345 м.н.в.) је тачка у простору од које почиње прелаз из ниске у високу
Шумадију. Са ове доминантне тачке у заталасном рељефу Шумадије пружају се дугачке визуре на
све четири стране света. Геолошку подлогу чине кредни флиш подређено кречњак. У
геоморфолошком погледу ово је подручје умереног спирања и јаружења. Тип земљиште је
црвеница, плитко земљиште са малом садржином хумусних материја. Падине брда су стрме,
уједначеног нагиба. Са западне стране, брда су под шумом (на различитим варијантама црницe и
еутричних смеђих земљишта на кречњаку, често са значајном количином скелета), а са источне,
под шибљацима и багремом (запарложеним земљиштем некадашњих винограда) и делимично под
обновљеним виноградима. Земљишни покривач унутар граница ЈОП-а обухвата: зеленило урбаних
простора, винограде и комплексе обрадивих површина. Рељеф је доминантан визуелни елеменат
брда Опленац. Као визуелни репер доминира Маузолеј -црква Св. Ђорђа. Интензитет коришћења
земљишта је низак. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације
СТАЊЕ



Некадашњи виногради делимично обновљени, остали запуштени;
Парковски и парк-шумски простор запуштен;
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Доминантне врсте: на основу расположивих података у питању је храст крупнолисни
медунац.3

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: сеча бадњака из „краљевске шуме“ ;
Шума: станишта следећих термофилних лишћарских шума: црног јасена и цера са крупнолисним
медунцем (Orno-Quercetum cerris-virgilianae Jov. et Vuk. 1977), црног јасена са крупнолисним
медунцем (Orno-Quercetum virgilianae (Klika 38) Gajic 1955), сладуна и цера са крупнолисним
медунцем (Quercetum frainetto-cerris-virgilianae Jov. et Vuk. 1977);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци/виногради: плантажни;
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
153. Маузолеј на Опленцу-црква Св. Ђорђа
Цркву Св. Ђорђа (1910-1912) на Опленцу подигао је краљ Петар I Kaрађорђевић, као маузолеј
породице Карађорђевић. Саграђена је између 1910. и 1912.године, према плановима архитекте
Косте Јовановића, а радови на унутрашњем декору,настављени су све до 1930.године. Црква је
пројектована тако да подсећа на стил и богатство средњовековних задужбина, а задржана је и иста
намена гробне цркве. Стилски, она представља спој византијског и моравског типа грађевине,
носећи у себи нов Српско - византијски стил цркава са краја XIX века. Изведена је као
крстообразна петокуполна грађевина, са три апсиде на истоку. Монументалност кубичног здања
истакнута је употребом белог венчачког мермера и декоративним моравским преплетом на
архитектонским отворима. Уређење унутрашњег простора по пројекту арх. Николе Краснова,
завршено је реконструкцијом крипте, 1934. године. Репрезентативност ентеријера постигнута је
украшавањем зидова раскошним мозаичким композицијама, копијама српског средњевековног
сликарства и богатством декоративно обрађеног разнобојног полираног мермера, златног седефа и
месинга. Унутар комплекса налазе се бројна резиденцијална здања, као и репрензетативни
"Вински подрум". Саграђен је (1927-1931) у сарадњи са немачком фирмом Adolf Abel und K.
Boehringer, за потребе прераде и складиштења краљевског виногорја, које стари вински подрум
(1915) није могао да подмири. Нова целина обухвата централну зграду, северно и јужно од ње два
стамбена објекта са тремовима и два спрата под земљом. У приземљу се налазила опрема за
прераду грожђа (цистерне за комину, пресе, муљач, уређаји за припрему флаша), а већину
подрумским просторија заузимале су бачве са вином и мања винотека са драгоценим узорцима
опленачког вина. У одвојеној просторији је смештено шест винских буради украшених
резбаријом. Најстарије (1909) представља поклон краљу Петру, а остала су свадбени поклони
краљу Александру. Категоризован је 1979.године, за споменик културе од изузетног значаја
(Сл.гласник бр.14 од 07.априла 1979.године.). Заједно са Kарађорђевом Тополом, комплекс на
Опленцу утврђен је за ПКИЦ, решењем одлуком Владе Р.С. бр.633-9040/2006 од 12.10.2006.год. (
Сл. Гласник СРС,бр. 88/2006).
Шумара, врста закржљалог храста, познатог по рачвастом и кривом стаблу. Био је погодан за израду
оплена, важног дела на дрвеним запрежним колима, по чему је Опленац и добио име. (Недељковић М.
http://www.topola.com/linkovi/oplenac.htm, приступ, новембар 2015)
3
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154. Карађорђев град (споменичка целина која обухвата остатке утврђења са кулом, црквом,
конаком и спомеником Карађорђу)
Према Карађорђевој процени, ради обезбеђења Тополе као оперативног устаничког седишта, али и
ради личне сигурности, започето је, 1811.године зидање масивних одбрамбених бедема, са
троспратним кулама, квадратне основе. Замишљене као осматрачнице, оне су биле опремљене
пушкарницама и по једним топом. Читаве зидарске дружине, учествују у подизање импозантног
града, опремајући га конацима, црквом, црквеном кућом, школом, апсаном, зиданим бунаром и
помоћним зградама. Изведен по Карађорђевој замисли, град неправилног четвороугаоног облика,
био је омеђен зидовима неједнаке дебљине. Црквена порта са Богородичиним храмом и гробљем,
обезбеђена посебним зидом, била је одељена од цивилног дела утврђења, на чије се бедеме
ослањала својом западном страном. Звоник цркве је вероватно имао функцију једне од четири куле
осматрачнице. Карађорђев двор, који је својом јужном страном чинио саставни део бедема, грађен
је темељно, као седиште и стан врховног Вожда. Изградња града завршена је у јесен 1913.године, а
већ крајем исте године спаљен је у турској одмазди. За време владе Милоша Обреновића,
приликом Тополске буне, извршено је систематско паљење и минирање, а остаци камених зидина
су разнети. У оквиру утврђења града валоризовани су следећи објекти:
 Црква рођења Пресвете Богородице
Најстарији објекат у Карађорђевом граду
је једнобродни храм (1811-1813), посвећен
Рођењу Пресвете Богородице. Угледајући
се на традицију српских средњовековних
владарских породица, Карађорђе је овај
храм,подигао као своју задужбину и
породичну гробницу, о чему сведочи
натпис над западним порталом. Његови
посмртни остаци почивали су у крипти
цркве до 1930. године,када их је краљ
Александар пренео у маузолеј на Опленцу.
Богородичина црква конципирана је као
једнобродна грађевина, издужене основе
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са куполом на осмостраном тамбуру, над
централним делом. Невелик простор
“женске припрате”, са хором изнад,
одвојен је од наоса паром пиластара и
масивних стубова квадратне основе,
међусобно
повезаних
луцима.
Правоугаоне
певнице,
како
у
унутрашњости храма, тако
и на
фасадама,дају цркви изглед слободног
крста. Солеа и под од великих камених
плоча неједнаке величине,сачувани су у
изворном облику. На западном прочељу
цркве, налази се масивни камени звоник,
са неколико прозорских отвора.

У њему се још увек налазе два звона, са
Карађорђевим потписом, изливена у Београдској
тополивници 1811.године За осликавање задужбине
вожд је средином 1813. године ангажовао пријатеља
Петра Николајевића Молера, не само сликара већ и
политичког првака и војсковођу.
Иконостас је
поверио мајсторима из локалних зографских школа.
Прво постављени иконостас урађен је 1812.године, а
већ наредне, изгорео у пожару. Садашња
иконостасна
преграда,
украшена
раскошном
дуборезном чипком, рад је дебарских мајстора, и
настао је у првим деценијама XX века

 Карађорђев конак
Карађорђев конак (1811) чија јужна страна чини
саставни део бедема, најимпресивнија је профана
грађевина устаничког времена. Ова пространа,
масивна
грађевина,
изразито
издужене
правоугаоне основе, пружала се на исток ка цркви.
Подигнута је на косом терену, што је омогућило
формирање подрумски просторија, под већим
делом куће. Зидана је ломљеним каменом, и
покривена двоводним кровом од ћерамиде. Дуж
већег дела северне фасаде, украшена је широким
дрвеним тремом, чију конструкцију носе камени
зидови са дрвеним и зиданим стубовима квадратне
основе, спојени луцима. Део просторија у
приземљу, под тремом, нема прозоре, већ отворе
налик пушкарницама Унутрашњост горњег дела
конака, заузима једна изузетно велика одаја и две
мање. Почетком 70-тих година, овај простор
преуређен је у изложбени, намењен различитим
културним
садржајима.
Стална
поставка
историјско-меморијалног карактера, посвећена је
Карађорђу и првом српском устанку.

Уз Карађорђев конак реконструисана је
југозападна одабрамбена кула, у чијој
најнижој зони остаци широких камених
бедема указују на масивност некадашњег
корпуса утврђења. Ово је уједно и једини
очувани траг фортификационе архитектуре у
Србији с почетка XX века.

 Споменик Карађорђу
За време владе краља Александра Карађорђевића, 1932.год. простор црквене порте и градске
"авлије", обједињен је према пројекту архитекте Бранислава Којића, оградним зидом, који
приближно прати некадађњу линију града. Северозападно од цркве, близу места где су откривени
трагови темеља некадашњег момачког конака, постављен је, између два светска рата,
монументални споменик Карађорђу. На високом постаменту изведена је стојећа фигура
Карађорђа, у црном мермеру, а на полукружном постаменту исклесане су три стилизиоване
људске фигуре у покрету. Две мушке фигуре персонификују - моменат заклетве у Орашцу, и
Карађорђевог шумадијског устаника; док женска фигура представља вилу са крстом и буктињом,
која лети над Шумадијом и симболизује „борбу за крст часни и слободу златну“. Аутор је
академски вајар Петар Палавичини.
Карађорђев град категоризован је 1979.године, за споменик културе од изузетног значаја
(Сл.гласник бр.14 од 07.априла 1979.године.). Kарађорђева Топола заједно са Опленцом утврђена

95

је за ПКИЦ, решењем одлуком Владе Р.С. бр.633-9040/2006 од 12.10.2006.год. ( Сл. Гласник
СРС,бр. 88/2006).
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


МПС 22 - Меморијални природни споменик Парк Опленац.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Поклапају се обрасци земљишног покривача у 2000. и 2006, а у 2012. готово је на целом терену
назначеном као „терен под аграром са већим учешћем природне вегетације“ (243) формиран нови
виноград (221) што указује на интензификацију пољопривреде у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Стара фотографија која дочарава некадашњу слику чувеног имања Карађорђевића, обнова
винограда и Краљев подрум који је истовремено и музеј.

ЈОП То03: Комплекси аграрних површина на алувијалној равани
доње Јасенице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен широке алувијалне равни средњег тока реке Јасенице. Педолошки
састав чини флувисол (иловастог и глиновитог састава). На целој алувијалној равни заступљена су
комплекси аграрних површина, мешовите пољопривредних култура са делимично паралелно
распоређеним, малим до средњим парцелама њива. Доминантан визуелни елеменат је природан
меандрирајући ток реке са узаним појасом приречне вегетације, као и геометризација предела. На
међама су местимично заступљене живице и појединачно дрвеће. Малобројни шумски забрани
задржали су се на парцелама оштрих и правих ивица. Обухвата делове атара (катастарских
општина - КО) шест насеља: разбијених насеља Шуме, Јунковац и Павловац, полузбијеног насеља
Горович, полузбијеног линераног насеља Наталинци, и полузбијеног линерано-зракастог насеља
Жабаре.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Квалите воде реке Јасенице је слаб;
Мали неповезани остаци шума (забрани);
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта пољског јасена и лужњака (Fraxino-Quercetum roboris Rud 1949) као и пионирске
заједнице меких лишћара или црне јове;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације (Poo- Alopecuretum pratensis R. Jov. 1957,
Festuco-Hordeeteum secalini R. Jov. 1957, Agrostidetum albae R. Jov. 1965 итд.), као и мочварне;
Влажна земљишта: иловасти и глиновити алувијални нанос (флувисол);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема података.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема објеката и подручја заштите.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Речна долина, алувијална раван, подручја умереног и интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантан земљишни покривач у сва три временска пресека је комплекс обрадивих површина
(242), поготову у делу шире алувијалне равни. Обрасци из 2000. и 2006. се углавном поклапају,
само што су исчезли пашњаци (231). У 2012. нови покривачи у пределу су воћњаци (222) и
оранице (211) што указује на интензификацију пољопривреде између два временска периода.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП To04: Шумовито подручје источних падина планине Рудник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје стрмих падина и интензивног спирања и јаружења, надморске висине од 500 до 1007 м
(врх Таван). На планинским падинама развила се густа мрежа потока са сталним токовима који су
дубоко урезали своја корита стварајући долине чије су стране већих падова од генералних
планинских нагиба. Долинска дна су најчешће веома уска. У њима су формиране уске алувијалне
равни као делови рељефа најнижих падина ове морфолошке целине. Између токова се спуштају
дугачке косе. Геолошка подлога је кредни флиш, подређено кречњак. Земљиште доминантно
припада типично смеђем киселом земљишту на пешчару. Преовлађују листопадне шуме, а
састојине четинара су вештачки унете. Пашњаци и проређене шуме и шикаре мање су заступљени.
Пашњаци/ливаде су неравномерно распоређене. Живице су заступљене, местимично
фрагментисане. Просторни образац дрвенасте вегетације је визуелно хомоген. Доминантан
визуелни елеменат је шума. Са врхова планине сагледавају се дугачке визуре. ЈОП обухвата
ненасељене делове атара насеља Гурушевци и Горња Шаторња, Блазнава и Доња Шаторња и
највећим делом ненасељене делове атара насеља Јарменовци и Манојловци, а само на северу ЈОП
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веома ретко насељним малим делом атара насеља Јарменовци и Манојловци са високим нивоом
дисперзије.
СТАЊЕ



Заступљене су састојине високe шумe букве преко 100 година старости;
Намена државних шума је превасходно заштита вода првог степена, заштита од ерозије, а
доминантно је добијање техничког дрвета. У питању су висока шума букве и китњака;
вештачки подигнута састојина црног бора, смрче, белог бора и осталих четинара; изданачка
шума багрема, граба, букве и китњака; девастирана шума китњака, букве и шикаре. Вештачки
подигнутих састојина четинара у пределу има 44, а багрема 13.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: од сече, ерозије земљишта;
Шума: станишта китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), и брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: неравномерно распоређени; претпоставља се да су шумски просеци и чистине, као
умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: претпоставља се да су алувијално делувијални наноси у окружењу;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантан земљишни покривач у сва три временска пресека је лишћарска шума. Обрасци се
поклапају, само што су природни травњаци тачније пашњаци у 2006. постали разређене шуме и
шикаре, а у 2012. ивично су се јавиле мешовите шуме или тачније комбинација састојина
вештачки унесених састојина четинара и лишћара. Непрецизност у погледу природних травњака
је у томе што позиција овог покривача не одговара његовој појави, јављају се изнад границе шуме.
Такође, мешовите шуме на позицији на којој су издвојене указују на вештачки унете културе
четинара.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП То05: Ниско побрђе планине Рудника у атару села Блазнава
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Дисециране, средње стрме падине, брежуљкасто брдског подножја планине Рудник, уједначеног
нагиба, на подлози од кречног флиша, подређено кречњака и дистрично смеђем земљишту,
надморске висине од 200 до 500 м. На падинама и странама уских долина потока и у јаругама
преовлађује шума. Просторни образац пољопривредних површина је агрегацијски (групимичан),
пре неправилан (органски). Парцеле су мале до средње величине, са живицама оштрих ивица,
лоциране на билима побрђа. Образац покривача дрвенасте вегетације је линеаран и просторна
повезаност је позитивна. Дрвеће живица је местимично заступљено. Рељеф побрђа је доминантан
визуелни елемент. Предеони образац је интердигитални. Обухвата делове атара (катастарских
општина - КО) насеља Блазнава. Насеље Блазнава има одлике полузбијеног линераног
морфолошког типа. Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, ређе традиционалан.
СТАЊЕ







Пољопривреда је умереног интензитета, пре традиционална, обрасци поља генерално
сачувани;
Стање водотока је делимочно очувано;
Запажа се напуштање пољопривредних површина са ширењем багрема на напуштеним
парцелама;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак
Зачеци развој туризма у селу Блазнава;
Намена приватних шума: екплоатација огревног дрвета.Само једна састојина изданачка шума
китњака и букве припада државним шумама и у функцији је добијања техничког дрвета.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: Присуство остатака шума у удолинама где су мезофилнији услови претпоставља да
припадају брдској шуми букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци:
Влажна земљишта: ограничена на удолине;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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Доминантан земљишни покривач у сва три временска пресека је лишћарска шума (311). Обрасци
се углавном поклапају, само што су разређене шуме и шикаре (324)у 2006. прешле у терен под
аграром са већим површинама природне вегетације (243), а у 2012. у лишћарске шуме што указује
на процес природне сукцесије.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 932: Село Блазнава
Фирма „Српска традиција“ власник Драган Шевић.

ЈОП То06: Високо побрђе планине Рудник у атарима селa
Јарменовци, Војковци, Гуришевци, Манојловци, Горња Шаторња
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје интензивног спирања и јаружењa, на геолошкој подлози од кредног флиша, подређено
кречњака. Терен је брежуљкасто брдски, у појасу од 300-600 м.н.в. Земљиште доминантно припада
типично смеђем киселом земљишту и псеудоглеју. Побрђе је дисецирано развијеном мрежом
повремених и сталних токова који су дубоко урезали своја корита стварајући долине. Највећа је
долина реке Јасенице. Листопадне шуме, и на мањим површинама мешовите (због вештачки
унесених састојина четинара), заступљене су на великим површинама овог ЈОП-а. Местимично се
јављају пашњаци, комплекса обрадивих површина са учешћем воћњака, као и терена под аграром
са већим учешћем природне вегетације. Образац аграрних површина је неправилан (органски).
Комплекси аграрних површина су агрегацијски (груписани), лоцирани на странама и билима
побрђа, малих до средњих величина поља, традиционалне обраде. Живице са појединачним
дрвећем прате изохипсе терена. Доминантан визуелни елеменат је дисециран рељеф и мозаичност
шума, пашњака, воћњака и њива. Предео је насељен. Обухвата делове атара (катастарских
општина - КО) пет насеља: разбијених насеља Гурушевци, Манојловци, Војковци и Горња
Шаторња и полузбијеног насеља Јарменовци. Заступљен је висок и умерен ниво дисперзије.
СТАЊЕ


Локално утицај пољопривредног коришћења;
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Доминантне врсте у остацима шума: Газдовање у државним шумама је у функцији добијања
техничког дрвета: изданачке шуме липа, букве, багрема и сладуна, као и вештачки подигнуте
састојине смрче и црног бора. Вештачки подигнуте шуме су представљене са 10 четинарских и
7 багремових састојина;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, ређе традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде, сеча шуме, вештачко уношење багрема и
четинара, као и изданачко ширење багрема;
Шума: термофилна и мезофилна станишта: сладуна и цера, (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979) и брдске букве (Fagetum submontanum B.
Jov. 1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације као и шумски просеци и чистине;
Влажна земљишта: нема података, претпоставља се да су алувијално делувијални наноси;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Јарменовци, лок. Црквине (363)
На граници атара Јарменоваца и Манојловаца,
на локацији познатој у народу као „Ђурине
ћелије“, налазе се остаци средњовековне цркве
која је археолошки истраживана 2014. и 2015.
године. Истраживања је обавио Народни музеј
у Аранђеловцу у сарадњи са Филозофским
факултетом Београд. Црква откривена током
наведених истраживања има једнобродну
основу са апсидом на истоку. Зидана је
ломљеним каменом у кречном малтеру а у
унутрашњости су на зидовима отквривене веће
површине фрескосликарства. Датована је у
XV-XVI веку.
Црква брвнара у Јарменовцима (160)
Посвећена Св.Богородици, првобитно је ова
сиромашна црквица била средином XVIII
века саграђена у оближњем селу Белановици,
али је 1860.године приликом градње нове
цркве, пренета у Јарменовце. Црква по својој
унутрашњој конструкцији подсећа на тип
цркве брвнаре, док њен спољни изглед даје
утисак грађевине са бондручним системом и
двоводним кровом благог нагиба, тако да
више личи на профани објекат него на храм.
Издужне је основе са тространом апсидом на

Христом“ коју крунишу анђели, дело познатог
пожаревачког сликара Живка Павловића сликана
1847.године. Стара црква у Јарменовцима
утврђена је за непокретно културно доброспоменик културе решењем Завода за заштиту
споменика културе Крагујевац бр.186/1 од
20.03.1972. године
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источном делу. Зидови су омалтерисани и
жуто окречени. Мањих је димензија.
Засведена је полуобличастим сводом.
Састоји се од мање припрате и наоса.
Првобитни иконостас је био исликан
1860.године и од његових икона сачуване су
две престоне иконе, дело грчког иконописца
Ставроса који је радио у манастиру Из нешто
каснијег периода (1820.године) очуване су
царске двери, дело Димитрија Брусничког и
Ристе Молера, познатих сликара свог доба. У
цркви се налази још једно велико вредно
иконописачно дело-икона „Богородице са
Враћешница.
Ковачница у Јарменовцима (166)
Саграђена је пре стотинак година, према
казивању породице у чијем је власништву.
Грађена је у бондручном конструктивном
систему са испуном од опеке. Кров је
четвороводан, покривен фалцованим црепом.
Широка стреха опшивена је профилисаном
даском. Овај вредан привредни објекат очуван
је у готово неизмењеном облику, са свим
потребним
алатима,
зиданом
пећи,
оригиналном таваницом од профилисаног
шашовца и земљаним подом. Објекат још увек
има првобитну намену и налази се у добром
стању.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминантни земљишни покривач је лишћарска шума (311). У 2006.
остало је мало пашњака (231) јер су замењени са комплексом обрадивих површина (242). У 2012.
природни травњаци су дефинисани као пашњаци што је тачније обзиром на њихов висински
положај. Мешовите шуме (313) су се јавиле као последица вештачког уношења четинара у
лишћарске шуме.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 939: Хотел Карађорђе. Хотел у близини Јарменоваца. Објекат стар преко 100 година. Сада
је напуштен и руиниран.

102

Тачка 941: Јарменовци. Високо побрђе, падине планине Рудник.

Тачка 942: Пашњаци, ливаде и шуме на тополској страни планине Рудник

Тачка 943: Викенд насеље Јарменовци

Тачка 938: Село Јарменовци. Кафана Опленачка звезда. Некадашња чувена Шанова
кафана. Стара је преко 100 година.
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ЈОП То07: Водојажа Тополско језеро
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Из правца Београда, на самом улазу у Тополу, са десне стране налази се Тополско језеро окружено
шумом. Године 1958/59 на потоку Бојинача, десној притоци Каменице изграђена је земљана брана.
Ова мини акумулација, на површини од око два и по хектара, је једна од првих подигнутих
вештачких језера у послератном периоду у Шумадији. Језеро је порибљено али је запуштено,
прљаво. Недовољно је одржавано, тако да је прилично засуто и неупотребљиво. Његова санација је
неопходна.У близини језера налази се насеље Љубесело које нема решено питање отпадних вода и
путем канала, поред пута, индиректно отпадне воде улазе у језеро и загађују га. Предео је на
крашком рељефу са разијеним крашким облицима, са нагибима од 0 до чак 30°, са платом и
депресијом (језером), геолошки на кредном флишу, а педолошки на огајњаченој смоници.
СТАЊЕ



Загађене воде језера;
Изданачка шума цера и багрема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта
Утицај:
Шума: Станиште вероватно припадају термофилним храстовим шумама;
Пашњаци: нема података, али се очекује да буду суве травне формације; око акумулације ивично
се јављају мочварне заједнице;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Није забележено.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантан земљишни покривач у сва три временска пресека је комплекс обрадивих површина
(242). Обрасци се поклапају из сва три временска пресека. Величина језера од 2,5 хектара је мала
да би била картирана. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних
промена.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 917. Тополско језеро. Вештачко језеро – акумулационо. Погодно за одмор и релаксацију.
Урађено је за потребе наводњавања, гравитацијом, пољопривредних површина комбината
НАВИП, које су се налазиле испод језера. Временом је порибљено и користе га риболовци.
Одржава га риболовачко друштво Топола.

ЈОП То08: Комплекси аграраних површина у атарима села Доња
Трешњевица, Горња Шаторња, Доња Шаторња и Блазнава
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заталасан, брежуљкаст терен, са нагибом најчешће од 3 до 7º, на делувијално пролувијалом
рељефу умереног спирања и јаружења, на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо
везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци, у висинском појасу од 200 до 400 м.
Педолошки састав чине: еутрично смеђе земљиште и смоница. Подједнако су заступљени
комплекси обрадивих површина, са доста воћњака, и терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације. Веће зарављене површине, претежно под ратарским културама, јављају се на
алувијалним равнима притока реке Јасенице. Уз потоке се задржао уски појас приречне вегетације.
Учешће остатака шума, забрана, је спорадично. Живице су фрагментоване, неповезане, са
учешћем појединачног дрвећа. Искоришћеност земљишта је висока. Изражена је геометризација
предела. Образац пољопривредних површине, пре планиран и мозаичан. Обрада пољопривредних
површина модерна са остацима традиционалне. Парцеле мале до средње величине. Настањен
предео. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће одлике морфолошких типова
насеља: (а) разбијеног морфолошког типа у атару насеља Горња Шаторња, Доња Трешњевица,
Блазнава и (б) полузбијених линеарно-зракастих насеља Доња Шаторња. Изграђеност насеља се
креће од веома високог и восоког до умереног и ниског нивоа дисперзије.
СТАЊЕ



Лоше стање квалитета вода потока;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
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Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: претпоставља се да су у питању термофилне храстове шуме;
Пашњаци: претпоставља се да су доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта: обзиром на типове земљишта у окружењу очекује се да поред водотока буду
глиновитија земљишта са минималним нагибима;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство раседа.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминантни земљишни покривач је комплекс обрадивих површина
(242). У 2006. без пашњака (231) јер су замењени са комплексом обрадивих површина. У 2012.
забележен је нови покривач воћњак што указује на тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То09: Комплекси аграрних површина на алувијалној равани
доњег тока Кубршнице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен (нагиб 0 - 3º) широке алувијалне равни доњег тока реке Кубршнице
и њених притока. Педолошки састав чини флувисол (глиновитог састава). Најзаступљенији су
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Мањи део је под комплексима
аграрних површина и ораницама које се не наводњавају. Просторни образац аграрних површина је
равномерно распоређен са парцелама мале и средње величине. Искоришћеност земљишта је
висока. Заступљена је модерна пољопривредна обрада са остацима традиционалне. Покривач
дрвенасте вегетације је линеаран. Остаци приречне вегетације дуж речног тока повезани су са
бројним праволинијским живицама. На њивама и у живицама местимично се јавља појединачно
дрвеће. Доминантан визуелни елеменат је природан меандрирајући ток реке са узаним појасом
приречне вегетације, умреженост живица као и геометризација предела.
СТАЊЕ



Интензитет коришћења земљишта је висок;
Вода реке Кубуршнице је загађена.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: претпоставља се да су овде станишта и остаци најчешће у облику галеријских шума
пољског јасена и лужњака, као и пионирске заједнице меких лишћара, или црне јове;
Пашњаци: претпоставља се да су у питању сезонски влажне и влажне травне формације, као и
мочварна станишта на одређеним позицијама;
Влажна земљишта: флувијално ливадско земљиште;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Неме картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја и објеката заштите.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван, речна тераса, подручја умереног спирања и јаружања, активна и
умирена клизишта, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Северни крак: Доминирају пашњаци (231) у 2000. У 2006. пашњаци су преведени у терен под
аграром са већим површинама природне вегетације (243). У 2012. углавном се образац очувао,
изузев што је на мањим површинама индустијски објекат (121) као нови покривач. Јужни крак:
Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. где доминира терен под аграром са већим површинама
природне вегетације. У 2012. У обрасцу нема лишћарских шума и дисконтинуалног урбаног ткива.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП To10: Комплекси аграрних површина у атарима села Липовац и
Топола Село
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен (нагиб у просеку од 7 до 15º), на делувијално пролувијалном рељефу
интензивног спирања и јаружења, на геолошкој подлози од кредног флиша,подређено кречњака
надморске висине у појасу од 200 до 400 м.Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште, вертисол и
црвеница (сува јаруга Сушице). Највећи део ЈОП-а је под комплексима аграрних површина, док је
мањи део под листопадним шумама и теринама под аграром са већим учешћем природне
вегетације. Образац поља је пре неправилан (органски), мозаичан. Снажни дендрични обрасци
дрвенасте вегетације у облику остатака шума и шикара у јаругама и вододеринама. Просторна
повезаност дрвенасте вегетације је пре слаба. Живице су местимично заступљене. У обухваћеним
деловима атара насеља јављају се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) потпуно
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разбијеног морфолошког типа у атару насеља Топола Село, Загорица и Маскар, (б) разбијеног
морфолошког типа у атару насеља Рајковац, и (в) полузбијеног линеарног насеља Липовац.
Изграђеност насеља се креће од веома високог, восоког до умереног нивоа дисперзије.
СТАЊЕ





Историшћеност земљишта је велика;
Напуштање и запарложавање винограда;
Стабло запис претпоставља се храста (Qu. virgiliana);
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, веома ретко
традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: запарложавање обрадивог земљишта;
Шума: претпоставља се да су станишта термофилних храстових шума;
Пашњаци: претпоставља се да су суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемната.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интезивног спирања и јаружања, језерске терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. забележене су лишћарске шуме (311), дисконтинуално урбано ткиво (112), комплекс
обрадивих површина(241) итд. готово подједнаке величине. У 2006. комплекс обрадивих
површина доминира јер је дисконтинуално урбано ткиво нестало (насеље је престављено са
мањим степеном изграђености). У 2012. углавном се образац очувао, изузев што је смањена
величина лишћарских шума.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 913: Липовац. Кућа породице Ђорђевић. Кућа је из XIX века – око 150 година стара. Ту је
1973 године почела међународна ликовна колонија - међу првим у старој Југославији. Део Бање,
део Брезовца и део Тополе – било је велико село Стрново – од кога је настало село Топола, Бања и
Липовац, Брезовац. Некада су ту били виногради, виноградарски крај. Виногради се обнављају у
последњих 10 година. Купује се запуштено земљиште. Враћа се карактер предела у односу на
потенцијале.
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Тачка 914: Храст Запис. Стари храст у центру села – устаници се окупљали (пред Први српски
устанак). Сеоски запис. Литургија се одржава сваки други дан. Свештеници долазе. Испод њега се
читају молитве. Сликари се скупљају око њега. Стар око 500 година. Са ове тачке се виде
запарложени виногради на Венчацу. Венчарска задруга откупила земљиште од приватника 70-тих
година, да би подигли винограде, да би после одласка задруге у стечај земљиште било продато.
Сада се води спор. Очекује се обнова винограда.Члан венчанске виноградарске задруге пре Другог
светког рата био је и Краљ Петар.

Тачка 915: Карађорђева чесма. 1936. године цео град је могао ту да пије воду. Више од 10
година се не користи. Зарасла у коров – у лошем стању. Карађорђе је подигао ову чему.
Евидентирано као културно добро. Ослабио је млаз воде – некада знатно обилнији извор
(претпоставља се да се неко стање хидрологије пореметило после поплава). Вода није за употребу
због изградње канализационог система, услед ширења града.
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ЈОП To11: Брдо Бокања
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо надморске висине 311 м, са нагибом страна од 15 до 30º, на делувијално пролувијалном
рељефу интензивног спирања и јаружења. У подножју брда река Јасеница мења правац. Геолошка
подлога је кредни флиш подређено кречњак, а тип земљишта је смоница претпостављамо
огајњачена. Земљишни покривач је претежно листопаднешуме и шикаре. Са источне стране брда
запажа се запарложавање напуштених пољопривредних парцела. У обухваћеним деловима атара
насеља јављају се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) ненасељно подручје атара
насеља Жабаре, и (б) потпуно разбијеног морфолошког типа у атару насеља Божурња.
СТАЊЕ







Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у шуму;
Изданачке шуме сладуна на западним и југозападним падинама брда су у функцији добијања
техничког дрвета. Топоними Дреновчић, Трњаци и Клењак указује да су наведене изданачке
шуме заузимале шири простор у пределу, а на другим позицијама у јарузи окренутој северу је
поток Буковац указује на простор брдске букве;
Етно село – туристички локалитет;
Изграђеност насеља се креће од ненасељеног до веома високог нивоа дисперзије;
Стил изградње стамбених објеката је савремен.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: запарложавање обрадивог земљишта;
Шума: стаништa, претпоставља се, термофилних шуме сладуна-цера, а на северној страна брда у
дубодолини очекују се мезофилнија станишта брдске букве
Пашњаци: шумски просеци и чистине
Влажна земљишта: нема података, али су потоци повремени, у окружењу су глиновитог
земљишта
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, делувијално-пролувијални застори.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311)и обрасци се поклапају. Може се
закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

Тачка 918: Брдо Бокања

ЈОП То12: Комплекси аграраних површина у деловима атара
Горовић, Шуме, Горња и Доња Трнава
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдовит терен, са падом од 3 до 7º у просеку, на делувијално пролувијалном рељефу
умереног спирања и јаружења са активним и умереним клизиштима, на геолошкој подлози од
миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци, у
висинској зони од 200 до 300 м. Педолошки састав чини: смоница и еутрично смеђе земљиште. На
подручју ЈОП- а јавља се више речних токова (алувијалних равни) притока реке Јасеница и Раче. У
алувијуму притока јављају се оранице које се не наводњавају. Доминантан земљишни покривач су
комплекси аграрних површина. Запажа се велико учешће воћњака и винограда. Обрада
пољопривредних површина је модерна са остацима традиционалне. Мање су заступљени терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације. Местимечно, се јаљају листопадне шуме и
разређене шуме/шикаре. Покривач дрвенасте вегетације је неравномерно распоређен, неповезан,
претежно на земљишту неповољном за пољопривредно коришћење, дуж водотока. Живице су
фрагментоване, неповезане, са учешћем појединачног дрвећа. Интензитет коришћења земљишта је
висок. Изражена је геометризација предела. Образац пољопривредних површина, пре планиран,
мозаичан. Парцеле мале до средње величине. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се
следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) разбијеног морфолошког типа у атару насеља
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Шуме, Светлић и источног дела атара насеља Трнава (Доња Трнава), (б) полузбијеног
морфолошког типа у атару насеља Горович и западном делу атара насеља Трнава (Горња Трнава).
СТАЊЕ






Воде река и потока загађене;
Велика искоришћеност земљишта;
Доминантне врсте у остацима шума: Забележена су стара стабла храстова. Забележени су
топоними: Оскоруша, Трновац иКленовац, који указују на станишта термофилних
храстова.Буковачко брдо и Буковац указују на мезофилније станиште. Јошаница (јова) указује
на присуство воде итд;
Изграђеност насеља се креће од ненасељеног и високог до умереног нивоа дисперзије. Стил
изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, а ређе традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде, клизишта;
Шума: нема података, претпоставља се да су широко узевши ово станишта термофилних
храстова;
Пашњаци: нема података, очекују се углавном суве травне формације;
Влажна земљишта:дуж потока у окружењу смоница;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
173. Црква Св. Пророка Илије у Горњој Трнави
Стара црква подигнута је 1869. године. Реч је о
пространој једнобродној грађевини која пружа
утисак катедралног изгледа. Олтарски простор
на источној страни масом прераста у трансепт.
На западној страни је припрата изнад које је
доминантни високи, квадратни звоник који
подсећа на средњевековни пирг. Он је издељен
на три етаже, декорисан малим слепим
аркадицама у врху и барокизованом атиком са
конзолама у свом подножју. Брод цркве
засведен је полуобличастим сводом и нема
куполу. На већем делу површина назиру се
малтерске интервенције у виду профилисаних
еклектичном
архитектоником
и
кровних венаца, архиволти лучних прозорника Својом
и портала, прислоњених угаоних и зидних монументалношћу,"Црква Св. Пророка Илије" у
пиластара и слепих аркада. Посебно је Горњој Трнави јединствена је међу сеоским
упечатљиво прочеље са улазним порталом црквама тополског краја и завређује већи степен
надвишеним атиком, што храму даје одређну заштите, као и посебно место у културном
класицистичку ноту. Ентеријером доминира наслеђу овог дела Србије.
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иконостас из 1885.
распореда икона.

године,

уобичајеног

Стара црква у Горовичу (157)
Реч је о остацима цркве посвећене Преображењу Христовом која се налази на сеоском гробљу. О
њој нема никаквих значајнијих помена у историјским изворима, што у великој мери отежава
датирање. По народном предању, цркву је подигао деспот Стефан Лазаревић уочи поласка на
Никопољску битку 1396. године. Судећи по архитектонским одликама и стилским особеностима,
она је свакако из времена о коме предање говори, с краја XIV и или почетка XV века и припада
моравској градитељској школи. Црква је триконхалне основе са великом полукружном апсидом на
источном делу и мањим бочним певницама на северној и источној страни. Издуженог је облика са
придодатом припратом из XVII века, а потом и пространим егзонартексом саграђеним у 18. веку,
са карактеристичним порталом од надгробника. Великих је димензија 20x7 метара, са високим
масивним зидовима. Полуобличасти свод знатног распона очуван је само у олтарском простору.
Унутрашњи зидови су били омалтерисани и живописани, али је од тих живописа остао тек по који
фрагмент. Фасаде су једноставно обрађене, и изузев кровног венца и портала на њима нема
декоративне пластике. До XIX века била је у употреби, а имала је и свој иконостас, међутим, тада
се у потпуности урушила, а иконостас је пренет у цркву села Саранова. Стара црква у Горовичу,
утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком Завода за заштиту
споменика културе у Крагујевцу бр.91/1 од 19.03.1969.године.

Конак Милутина Георгијевића у Горовичу (158)
Подигнут је 1839.године, а припадао је лепеничком кнезу, Милутину Георгијевићу-Жабарцу.
Грађен од тврдог материјала, импозантних димензија, са бројним декоративним детаљима и
орнаментима, овај конак представља једну од најлепших грађевина наше народне архитектуре из
прве половине XIX века. На главној страни доминира простран трем подупрт профилисаним
храстовим стубовима са јастуцима, који је некад имао кревет па је служио за спавање у летњим
месецима. У основи је правоугаона грађевина, са осам просторија од којих је централна »кућа« са
огњиштем. Од карактеристичних детаља из унутрашњости, истичу се зидане пећи, затим на
посебан начин обрађене таванице (рибља кост), као и ћупови зазидани у зиду једне собе који су
служили за скривање новца од порезника. Конак Милутина Георгијевића утврђен је за споменик
културе решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Београд бр. 865 од
5.марта 1948.године.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, делувијалнопролувијални застори, присуство раседа.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека. Обрасци се поклапају
у 2000. и 2006. У 2012. мешовите шуме (313) су постале лишћарске (уклоњене су културе
четинара), оранице су се прошириле, а нови покривач у пределу су разређене шуме и шикаре.
Може закључити да промене показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 919: Храст запис. На магистралном путу Топола-Крагујевац, Засеок Јошаница, Горња
Трнава. Свештеник га посећује – обично једанпут годишње за заветну славу. Сада је на приватном
поседу. Засеок је некада било Село – 1838. подељено село - део припао Овсишту део Трнави.
Храст вероватно датира још пре тога. Окупљање је на Бденије – Недеља пре Спасовдана. Мештани
се труде да се врати традиција. Спрема се колач. Процењује се и на 300 година. Вероватно
посађено још док је туда пролазио стари цариградски пут, да буде као црква поред пута.

Тачка 920: Живановачка чесма, Реон Прекобучје, Горња Трнава. Саграђена 20- тих година
XX века. Простор реконструисан 2007.
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Тачка 921 – Кућа Срећковићa. Сазидао је Срећко Срећковић. Срећко сахрањен 1860. године –
кућа саграђена око 1840-те године. Богата фамилија.

Са тачке се види масив планине Рудник, Венчац, Букуља у позадини и брдо Опленац и Космај.

Тачка 922: Потез Покозица, Доња Трнава – 4 храста: Један храст је запис – обележен крстом
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Тачка 923: Потез Вреиновац, Горња Трнава
Извориште воде. Јавна својина, Власништво
села, Запарложено.

ЈОП То13: Језерске терасе (површи) под интензивном
пољопривредом у атарима села Жабаре, Клока, Јунковац,
Наталинци
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско (заталасан) брежуљкаст терен језерских тераса (површи), са падом доминантно од 0
до 3º, у појасу од 100 до 200 м.н.в., на еутричном смеђем земљишту (гајњача). Геолошка подлога
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине подређено кречњаци.
Интензитет коришћња земљишта је висок. Заступљена је геометризација предела парцелацијом
њива у низовима, претежно под ратарским културама. На великим површинама терен је под
ораницама које се не наводњавајуи комплексима аграрних површина, док су терени под аграром са
већи учешћим површина природне вегетације мање заступљени. Воћњаци и плантаже бобичастог
воћа, на великим парцелама, јављају се само на једној локацији. Образац њива је планиран,
мозаичан. Образац дрвенасте вегетације је неравномерно распоређен, фрагментован. Остаци шума
се јављају у виду забрана, на појединачним парцелама, већином правилних ивица. На међама су
заступљене, углавном праволинијске живице. На њивама сe jавља појединачно дрвеће. Потоке
прати узан појас вегетације. Умреженост живица је пре висока. Доминантан визуелни елеменат је
геометризација предела. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће одлике
морфолошких типова насеља: (а) ненасељеног дела атара насеља Жабаре, (б) разбијеног
морфолошког типа у атару насеља Јунковац, Рајковац и Клока, (в) полузбијеног морфолошког
типа у атару насеља Загорица, и (г) полузбијеног линеарног морфолошког типа у атару насеља
Наталинци.
СТАЊЕ






Геометризација предела;
Поред потока су галеријске шуме;
Загађење вода потока;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен;
Изграђеност насеља се креће од ненасељеног, високог до умереног и ниског нивоа дисперзије.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: утицај пољопривредног коришћења земљишт;
Шума: претпоставља се да су широко узевши ово станишта термофилних храстова;
Пашњаци: очекују се углавном суве травне формације;
Влажна земљишта: дуж потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
170. Црква Св. Великомученика Пантелејмона – Клока
Црква се налази у центру села, а посвећена је св. Константину и
Јелени. Сазидана је 1922. године, на месту старе цркве из 1876.
године. На западној фасади цркве налазе се две спомен плоче од
белог мермера. Десно од улазних врата, постављена је плоча као
знак захвалности ктитору ове нове цркве - Василију Васи
Симићу, а лево је спомен плоча „ јуначко изгинулим и помрлим
борцима на бојном пољу за ослобођење српства у рату са
Турцима и Бугарима 1912 и 1913. године. Иконостас старе цркве
је сачуван и поново инсталиран у нову цркву. Овај иконостас
потиче из 1876. године и дар је „неког руског друштва“ како
стоји у летопису цркве, српским војницима, после битке са
Турцима код Делиграда. Како пише у летопису- у Делиграду је
био постављен импровизован шатор уместо цркве, са овим
иконостасом, испред кога се причестила наша војска. Касније је
овај иконостас поклоњен цркви Александра Невског у Београду,
али пошто је за ту цркву био већ урађен иконостас, поклоњен је
цркви у Клоки.
171. Црква Св. цара Константина и царице Јелене – Наталинци
Црква св. Цара Константина и царице Јелене, подигнута је 1889.
године. То је једнобродна црква са апсидом на источној страни и
октогоналним звоником који се уздиже над нартексом. Фасада је
окречена у бело и украшена низом слепих аркадица, у плитком
малтеру, које се налазе изнад прозорских отвора. Иконостас је
сачињен од дародавних икона, које су пренешене из цркве
брвнаре у Павловцу. На њему се налазе и иконе, из XIX века,
које су некад биле изложене на иконостасу Саборне цркве у
Београду.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умерено спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, језерске терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242)у 2000. и 2006, а у 2012. готово подједнако учешће
у пределу имајуи оранице (211).У 2006. пашњаци (231) су нестали, а у 2012. забележено је ново
дисконтинуално ткиво – 112 (насеље је постало гушће изграђено), као и нови покривач – воћњак
(222).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података

ЈОП To14: Клокачко језеро
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Клокачко језеро се налази код села Клока, на равном терену од 0 до 3º, на језерској површи, на
еутричном смеђем земљишту. Језеро је окружено, уском ободном траком од ливада, разређених
шума и шикара и са неколико шумских забранау матрици модерне пољопривреде.Обухвата делове
атара (катастарских општина - КО) насеља Клока и Наталинци који су ненасељени.
СТАЊЕ


Појава еутрофикације воде језера.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: интензивна пољопривреда која окружује језеро;
Шума: нема података, претпоставља сe у окружењу станишта термофилних храстова;
Пашњаци: претпоставља сe у окружењу сувих травних формација;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) и обрасци се поклапају. Језеро је
мало да би било картирано, али на основу увида у сателитске снимке покривач припада пре терену
под аграром са већим површинама природне вегетације него лишћарским шумама.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То15: Језерске терасе (порши) под интензивном
пољопривредом у атарима села Јеленац, Маскар, Белосавци,
Крчавац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско (заталасан) брежуљкаст терен, са нагибом од 0 до 3º, на језерским терасама (површи)
у појасу од 100 до 200 м.н.в. на еутричном смеђем земљишту и смоницама. Геолошка подлога од
миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерата, глине, подређено кречњаци.
Интензитет коришћења земљишта је висок. Заступљена је геометризација предела парцелацијом
њива у низовима, претежно под ратарским културама. Земљишни покривач чине: оранице које се
не наводњавају, комплекси аграрних површина, док су терени под аграром са већим учешћем
површина природне вегетације мање заступљени. Доминантан визуелни елеменат је
геометризација предела. Образац њива је планиран, мозаичан. Заступљеност дрвенасте вегетације
је у виду малих приватних неравномерно распоређених забрана, на појединачним парцелама,
већином правилних ивица. На међама су заступљене, углавном праволинијске живице.
Умреженост живица је пре висока. На њивама сe jавља појединачно дрвеће. Терен пресецају
алувијалне равни левих притока реке Кубршнице. Потоке прати узан појас вегетације. Преовлађују
ратарске културе. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће одлике морфолошких
типова насеља: полузбијеног морфолошког типа у атару насеља Маскар, и полузбијеног линеарнозракастог морфолошког типа у атару насеља Белосавци и Јеленац. Изграђеност насеља се креће од
високог до умереног и ниског нивоа дисперзије.
СТАЊЕ





Геометризација предела;
Поред потока су галеријске шуме;
Загађење вода потока;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, а ретко
традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: широко узевши ово су станишта термофилних храстова;
Пашњаци: претпоставља се да доминирају суве травне формације, а поред потока сезонски
влажне формације;
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Влажна земљишта: претпоставља се да су глиновита земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Белосавци лок. Вићија (359)
Недалеко од раскрснице према Загорици у Белосавцима, на потезу Вићија изоравају се бројни
фрагменти керамичких опека, растрешен кречни малтер, фрагменти керамичких опека, бакарни
новчићи. Све ово као и налаз пет делова масивних камених пажљиво обрађених стубова,
откривених 1973. године, указују да се на овом простору налазе остаци римског провинцијског
насеља које је егзистирало у периоду III-V века н.е. Претпостављена површина насеља, на основу
простирања површинских налаза, износи највероватније око 5ha. Сондажним радовима обављеним
1973. године откривени су остаци грађевине чији су делови били загревани хипокаустом. Том
приликом је испитана површина од 100 m2 у оквиру које је поред зидова грађевине откривен и
бројни покретни археолошки материјал.
Белосавци лок Капетанове њиве (360)
На благим падинама названим Каметанове њиве у
Белосавцима, изоравају се бројни фрагменти керамичких
посуда, комади кућног лепа, кремена и камене алатке.
Мања археолошка истраживања на локалитету извршена су
1986. године од стране Завода за заштиту споменика културе
Крагујевац. Истраживањем површине од око 30 m2, откривени
су остаци вишеслојног насеља од којих је најстарије датовано у
млађи неолит, а друга два у касно бронзано и гвоздено доба.
Претпостављена површина насеља је око 10ha што га сврстава
у једно од најпространијих праисторијских насеља на простору
општине Топола.
Јеленац лок. Брешће (364)
На крајњој западној периферији села спорадично се изоравају фрагменти керамичких посуда,
делови опека, растрешен малтер. Сви ови налази упућују на закључак да се на овом простору
налазило насеље које је на основу карактеристика пронађеног материјала опредељено у III-V век
н.е. Извесно је да се овде налазило римско пољопривредно имање у оквиру којег је постојало више
међусобно раздвојених зграда па се стога јавља и више зона са покретним археолошким
материјалом. Међу фрагментима керамике римске провинцијске производње константовано је и
постојање фрагментованог средњовековног посуђа што наводи на претпоставку да се живот на
овом простору наставио и током средњег века.
Јеленац лок. Гробље (365)
На благо закошеним падинама у непосредној околини савременог сеоског гробља, по површини
околних њива изоравају се фрагменти керамичких посуда. У питању су судови сиво пепељасте
боје, рађени на витлу од добро прочишћене земље. Ободи ових судова су различито профилисани,
доминирају задебљани, оштро повијени, разгрнути ободи и они повијени на спољашњу страну.
Пронађена дна посуда су равна. Реч је о римском провинцијском керамичком посуђу које је у овим
крајевима израђивано у периоду III-IV века века н.е.
Маскарлок. Скендеровац / црквина (366)
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У селу Маскар се налази археолошки локалитет Скендеровац на којем су стручњаци Народног
музеја у Крагујевцу извршили сондажна ископавања 1955. године. Том приликом су откривени
темељи грађевине димензија 37,80m × 9,60m, чија је унутрашњост подељена помоћу 16 стубова
распорећених у 2 реда по 8. На основу откривених покретних и непокретних археолошких налаза
локалит је датован у IV век н.е. На овом простору који је благо нагнут према југозападу још увек
се изоравају делови танких римских опека и растрешен малтер. Са Црквина у Маскару потиче и
римски надгробни споменик са приказаним портретима покојника, датован као и откривени
објекат у IV век. н.е.
Кућа Величковића у Маскару(161)
Кућа Величковића у Маскару је бондручара са
доксатом из прве половине деветнаестог века, тип куће
који обухвата углавном сливове све три Мораве,
Подунавље и Источну Србију. Куће са доксатима
познајемо из доба пред крај турске владавине, као и из
првих деценија после ослобођења када долази до
утицаја са запада. То је приземна грађевина,
правоугаоне основе која се састоји од "куће", собе,
гостињске собе и доксата. На "кући" се налазе двоја
наспрамна врата "на кушаке", од храстовине, под је
земљани, а таваница од профилисаног шашовца.
Оџаклија је очувана. Врата на соби су орнаментисана
геометријским орнаментима, а на гостињској соби су и
бојена. Доксат је простран, саграђен од храстовине и
чамовине, са кованим ексерима и капцима који се
отварају. Кућа Величковића утврђена је за непокретно
културно добро-споменик културе одлуком Владе РС
05 бр. 633-8415/2003 од 18.12.2003. године. Данас није у
функцији и налази се у веома девастираном стању
тако да су неопходне хитне интервенције.
176. Школска зграда у Белосавцима
Саграђена је 1931. године, недалеко од центра села.
Једноставне правоугаоне форме са пуристички
решеним фасадама лишеним орнаменталне пластике.
Доминантан централни ризалит на прочељу са осам
масивних стубова колонета над којима почива
пространа кровна атика и велики, модуларно
распоређени
прозори,
чине
је
специфичном
грађевином. Оваква архитектоника одише строгом
официјелношћу, и није карактеристична за сеоске
школске грађевине. Модерна за своје време, говори и о
економској моћи житеља међуратних Белосаваца.
Завређује велику пажњу као једина школа на ширем
подручју, оваквог концепта.
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175. Стара механа у Белосавцима
Налази се на путу Крагујевац-Младеновац код скретања
за Маскар и Рајковац. Саграђена је у XIX веку. Зграда је
издуженог облика са отвореним тремом на главној
страни, чевороводног крова покривеног ћерамидом. На
трему се налазе осам стубова на сводовима. То је
типична механа какве се у нашим насељима, крај путева,
подижу крајем XIX века. Функција овог и осталих
ханова-механа у то време била је прихватање путника,
поште, кочија, где се, поред угоститељске услуге,
путницима обезбеђивало и преноћиште. Објекат данас
није у функцији, делује доста запуштено, али је још увек
у релативно добром стању.
174. Карађорђева чесма у Белосавцима
Налази се недалеко од главног Београдског друма испод
сеоског пута који их повезује. Завидних димензија,
зидана је алтернацијом камених тесаника и бетонске
масе. Прилично је укопана испод нивоа земље како би
се постигао слободан пад воде. Од централног корпуса
украшеног фланкирајућим стубовима између којих је
камени тесаник са крстом и мермерна плоча са
посветом, пружају се под благим углом два бетонска
крила која уоквирују пространу прилазну партију.
Спомен чесма је данас у фази уређења, што представља
сигуран показатељ њеног значаја за заједницу. Бела
мермерна плоча на прочељу пружа све релевантне
податке везане за њену изградњу:
''КАРАЂОРЂЕВА ЧЕСМА
подигнута 1804.г. преправљена 1869.г.
обновљена 1930.г. за владе
Њ.В.КРАЉА АЛЕКСАНДРА I
Од централног хигијенског завода
и радом народа општине
Белосавачке''
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, алувијална раван.
ПРОСТОРНРЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242), обрасци се поклапају у 2000. и 2006, а у 2012.
готово подједнако учешће у пределу имају оранице 211. У 2012. забележено је ново
дисконтинуално ткиво 112 (насеље је постало гушће изграђено), а оранице су повећале укупну
површину у пределу. Може се закључити да промене показују тенденцију интензификације
пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП To16: Шумовито подручје делова атара села Божурња и
Овсиште
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен, са нагибом од 7 до 15º, на делувијално-пролувијалном рељефу
интензивног спирања и јаружења, на геолошкој подлози од кредног флиша, подређено кречњака
надморске висине у појасу од 200 до 400 м. Тип земљишта је смоница. Заступљене су листопадне,
мешовите (вештачки унесене четинарске шуме) и разређене шуме/шикаре. Између остатака шума
јављају се комплекси аграрних површина са великим учешћем малих парцела воћњака. Образац
поља је пре неправилан (органски). Образац дрвенасте вегетације је мешовит: велике површине
под шумом повезана са линијским остацима шума у јаругама и вододеринама. Просторна
повезаност је дрвенасте вегетације је пре позитивна. Живице су местимично заступљене. Подручје
је настањено. Предеони образац интердигитални. У обухваћеним деловима атара јавља се следећи
морфолошки типови насеља: (а) полузбијен морфолошки тип у атару насеља Овсиште.
Изграђеност насеља се креће од веома високог до умереног нивоа дисперзије. Стил изградње
стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, а ређе традиционалан.
СТАЊЕ



Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у шуму;
Вештачки формиране шуме црног бора и изданачке шуме цера на мањим површинама, на
нагибима у функцији добијања техничког дрвета, остале шуме и шикаре на нагибима су у
приватном власништву.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: запарложавање обрадивог земљишта, већи нагиби су под утицајем ерозије па је важна
улога шума.
Шума: претпоставља се да су нешто мезофилнија станишта храстова китњака и цера (Quercetum
petraeae-cerris B. Jov.1979).
Пашњаци: нема података;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу смоница;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА

Стара школа у Овсишту (162)
Представља једну од најстаријих школа у
увом делу Србије. Подигнута је половином
XIX века и носи све одлике оновременог
конципирања сеоских школских зграда. Осим
архитектонских, стара школа поседује и
значајне
културно-историјске
вредности,

Данас је празна и запуштена, али се повремено
користи за приредбе. Утврђена је за непокретно
културно добро-споменик културе решењем
Завода за заштиту споменика културе у
Крагујевцу бр.224/3 од 14.04.197 године.
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обзиром да је у њој 1873. године рођен
истакнути српски писац и сатиричар Радоје
Домановић, као син учитеља (о чему сведочи
и мермерна спомен плоча). Зграда је временом
претрпела знатне промене како у ентеријеру
тако и у екстеријеру. Реч је о приземној згради
правоугаоног облика са двоводним кровом.
Зидана је од камена и делимично од опеке.
Њене фасаде су у потпуности лишене
орнемаенталне пластике, карактеристично за
овај тип грађевина, али њеној допадљивости и
визуелној уобличености доприноси пространи
улазни трем и поједини дрвени елементи.

Овсиште лок. Гарине (367)
У подножју потеса Гарине, сасвим уз обалу Јасенице, изоравају се фрагменти керамичких посуда.
Такође се у стрмо обрушеним обалама Јасенице јасно издваја културни слој насеобине која је на
овом простору некада постојала. Дебљина овог слоја износи око 0,6m и врло се јасно издваја
тамно мрком бојом. Међу бројним пронађеним фрагментима керамичких посуда издвајају се две
врсте које носе обележја различитих времена и епоха. Старију керамику, која је настала у време
старијег гвозденог доба, представљају фрагменти посуда начињених од грубо прочишћене земље
са великим процентом песка у себи. Међу облицима најчешће се срећу делови већих дубоких
лонаца. Млађа керамика је светло сиве боје, у питању су посуде рађене на витлу. Ободи ових
посуда су делимично задебљани, посувраћени на спољашњу страну. Основне карактеристике ових
посуда упућују на римску провинцијску производњу III-IV века н.е.
Овсиште лок Штокинац (368)
Локалитет се налази 1km узводно од локалитета Гарине. Фрагменти керамичких посуда који се
изоравају на овом локалитету карактеристични су за производњу бронзанодопских радионица као
и римску провинцијску производњу III-IV века н.е. Сличност са налазима на локалитету Гарине
указује на постојање два насеља на релативно малој удаљености у току истих временских
интервала.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека, као и поклапање
образаца. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 929: Кућа у којој се родио Радивоје Домановић. Снимак куће и снимци напуштене старе
куће
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ЈОП То17: Кланац Никољске реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска долина Никољског потока на источним падинама Рудника окружена густом буковом шумом.
Поток прати пут који спаја манастир св. Николе из 15. века са првим селом (Доња Шаторња). Дно
долине има мали нагиб међутим, окружење је уједначеног нагиба величине од 15 до 30º у подручју
интензивног спирања и јаружења, на типично смеђе киселом земљишту на пешчару. Доминантан
визуелни елеменат је средњевековни манастир.У обухваћеном делу атара насеља Доња Шаторња
заступљене су одлике потпуно разбијеног морфолошког типа насеља у североисточном делу ЈОП,
док је атар ненасељен у југозападном делу ЈОП, јужно од Манстира Никоље.
СТАЊЕ


Клизишта.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:Буични ток потока и клизишта угрожавају манастир
Шума:Доминантно присуство високе шуме брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976)
указује на мезофилне услове средине.
Пашњаци:Нема података, али се очекују умерено влажне травне формације
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
155. Црква Св.Николе - Доња Шаторња
Манастир са црквом посвећеном Св.Николи, настао је око 1425. године. Његов ктитор био је
властелин Никола Дојрановић, што се види из натписа изнад улазног портала. Манастирска црква
је велика једнобродна грађевина правоугаоне основе, засведена полуобличастим сводом, и са
витком осмостраном куполом изнад централног простора наоса. Двосливни кров некада је био
покривен шиндром, а данас бакарним лимом. На западу је велика припрата квадратног облика
засведена ваљкастим сводом, а западно од ње је 1817. године дозидан двоспратни звоник рађен у
духу средњевековних пиргова, квадратне основе и са равном, дрвеном међуспратном
конструкцијом. Западни улаз је засведен троструко профилисаним оквиром. Изнад њега су три
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лунете, у којима су биле представе заштитника цркве, али су те фреске временом нестале,
уништене. У унутрашњости цркве делимично су очувана три слоја живописа, у олтарској зони –
првобитни слој из 1425. године, дело веома квалитетног живописца; у припрати из првих деценија
XVII века, сликарство значајних уметничких квалитета; у горњим зонама наоса из 1850. године су
живописи пожаревачког сликара Живка Павловића рађени у техници темпере, доста невешто
сликарство мешавине барокних и поствизантијских елемената. Црква Св. Николе, Доња Шаторња
– Топола, утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе решењем Завода за
заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.636/1 – 68 од 28.03.1969. године, а као културно
добро од великог значаја категорисана је одлуком Скупштине СРС („Сл. Гласник СРС“ бр.
28/83).
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, речна долина.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантан земљишни покривач у сва три временска пресека је лишћарска шума(311). Обрасци се
поклапају међутим, размера је врло груба за овај предео.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 937: Манастир Никоље

ЈОП То18: Комплекси аграрних површина на алувијалној равни
средњег тока реке Јасенице у атару села Блазнава, Доња Шаторња
и Горња Шаторња
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан алувијалне равни горњег тока реке Јасенице. Педолошки састав чини
флувиосол (иловастог састава), као и алувијално делувијални наноси. На целој алувијалној равни
заступљени су комплекси аграрних површина, мешовите пољопривреде са делимично паралено
распоређеним, малим до средњим парцелама њива. Доминантан визуелни елеменат је природан
меандрирајући ток реке са узаним појасом приречне вегетације, као и геометризација предела. На
међама су местимично заступљене живице и појединачно дрвеће. Долина је настањена. У долини
реке Јасенице обухвата на западу узане делове атара (катастарских општина - КО) четири насеља:
Доња Трешњевица, Горња Шаторња (разбијена насеља), Доња Шаторња (полузбијени линеарнозракасто насеље) и Блазнава (полузбијено линеарно насеље). На истоку обухвата узане делове
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атара (катастарских општина - КО) пет насеља: Овсиште (полузбијено насеље), Пласковац,
Божурња (разбијена насља), Винча (полузбијено линеарно насеље) и Жабаре (полузбијено
линеарно-зракасто насеље).
СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта је висок;
Вода реке Јасенице у деловима горњег тока није загађена;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: нема података, али се очекују станишта влажних шума пољског јасена и лужњака;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: комбинација алувијално делувијалног као и алувијално иловастог наноса;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантан земљишни покривач је комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
земљишног покривача у 2000. и 2006, а у 2012. јављају се воћњаци (222) као нов покривач у
пределу, потискујући делимично комплекс обрадивих површина. Може закључити да промене
показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДФОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То19: Комплекси аграрних површина на алувијалној равни
горњег тока реке Јасенице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен уске алувијалне равни горњег тока реке Јасенице. Педолошки
састав чини флувисол (алувијално-делувијалног наноса). На целој алувијалној равни заступљена
су комплекси аграрних површина, мешовите пољопривреда са делимично паралено распоређеним,
малим до средњим парцелама њива. Доминантан визуелни елеменат је природан меандрирајући
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ток реке са узаним појасом приречне вегетације, као и геометризација предела. На међама су
местимично заступљене живице и појединачно дрвеће. Долина је настањена. У обухваћеним
деловима атара насеља јављају се одлике потпуно разбијеног морфолошког типа насеља у
атарунасеља.Гурушевци и разбијеног морфолошког типа у свим осталим насељима, са веома
високим и високим нивоом дисперзије.
СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта је висок;
Вода реке Јасенице,у деловима горњег тока, није загађена;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, ређе традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: очекују се станишта влажних шума;
Пашњаци: очекују се сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Ристића воденица у Манојловцима (167)
Ристића воденица је саграђена средином XIX века.
Подигнута је над једним јазом који води из јасеничке
реке. То је једноделна грађевина, грађена од
хотизонтално слаганих храстових брвнара која су са три
стране „ућертана“, а са предње стране, код улазних
врата, унизана. Кров је четвороводан, а кровни
покривач ћерамида. Воденица је имала један камен,
данас није активна и налази се у лошем стању.

Воденица Алексе и Рајка Ђурића у Манојловцима (168)
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Ђурића воденица је саграђена у другој половини XIX
века. Подигнута је над једним јазом који води из
јасеничке реке. Обављала је функцију и воденице и
ваљарице. Сарађена је од хоризонтално слаганих, на
крајевима унизаних, храстових брвана. Кров је
четвороводан, а кровни покривач ћерамида. Изнад
крова изидиже се широки зидани димњак. У
унутрашњости је једна просторија у којој је под од
набијене земље, а таваница отворена. На средини се
налази отворено огњиште. Воденица је имала један
камен који је сачуван, као и механизам за млевење
жита. Воденица данас није активна и налази се у
девстираном стању.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, речна долина, алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантни и једини земљишни покривач у сва три временска пресека је терен под аграром са
знатним учешћем природне вегетације (243). Обрасци се поклапају у сва три временска пресека
што указује да није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То20: Комплекси обрадивих површина доминантно под
воћњацима и виноградима у атарима села Винча, Божурња,
Пласковац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заталасан, брежуљкаст терен на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани
пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци, у висинском појасу од 200 до 500 м, са
најчешћим нагибима од 3 до 7 и од 7 до 15º, на делувијално-пролувијалном рељефу умереног
спирања и јаружења. Педолошки састав чине: еутрично смеђа земљиште у лесивирању и смоница.
Земљишни покривач готово на целој површини чине воћњаци и плантаже бобичастог воћа, мање
површине под аграром са већим површинама природне вегетације и местимично мале површине
(забрани) под листопадним шумама. Дуж потока се задржао узан појас вегетације. Просторни
образац дрвенасте вегетације је јако фрагментован и по облику мешовит. Делимично линеаран,
неправилан или на површини појединачних парцела. Живице су спорадично заступљене.
Просторни образац поља је планиран, равномерно распоређен. Парцеле мале до средње величине.
Интензитет коришћења земљишта је висок. Доминантан визуелни елеменат је заталасани рељеф и
парцеле воћњака и винограда. Изражена је геометризација предела. Предеони образац је
праволинијски. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће одлике морфолошких
типова насеља: потпуно разбијеног морфолошког типа у атару насеља Пласковац, Божурња и
полузбијеног линеарног насеља Винча.
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СТАЊЕ





Загађене воде потока;
Утицај интензивне пољопривреде (модерна пољопривреда);
Недостатак ширег појаса шума на стрмим падинама потока;
Изграђеност насеља је веома високог и високог нивоа дисперзије, или ненасељена.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: нема података, али се претпоставља да је ово станиште термофилних храстових шума;
Пашњаци: претпоставља се да су доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта: долином потока у окружењу еутрично смеђих земљишта захваћени процесом
лесивирања и смоница;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ИСТОРИЈСКОГ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
156.
Старо гробље у Винчи
У центру села Винче, на јужној страни мање заравни, налази се веома добро очувано старо гробље.
На њему је евидентирано и валоризовано преко стотину надгробника јединствених по својим
типолошким и стилским карактеристикама. Сви они су рађени урезивањем или клесањем на
плошној равни камена или пешчара. Скулптовани споменици гробља у Винчи датују се од 1819. до
20-тих година XX века. Оваква концентрација надгробних споменика и у оваквом броју
представља највећу евидентирану очувану целину на подручју централне Србије. Нимало не
заостају ни предметни споменици настали у првим деценијама XX века са најрепрезентативнијим
од свих ''Спомеником I светског рата''. Ово гробље има вишезначну улогу и значај за културну
баштину Тополе и шире, утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе одлуком
СО Топола бр.020-65/85-07 од 23.05.1985. године.
Винча лок. Саставци-Река (361)
По локалном предању у делу села Саставци налазило се старо насеље. Локалитет је са три стране
окружен Јасеницом, Великопољским потоком и Винчанском реком. Приликом земљаних радова
на овом простору изоравају се делови керамичких посуда и комади кућног лепа што је у складу са
поменутим народним предањем. Пронађени фрагменти керамичких посуда међусобно се разликују
у стилском и хронолошком погледу, тако да се на овом простору највероватније налазило једно
рано неолитско, једно бронзанодопско и једно римско насеље. На основу веће концентрације
комада кућног лепа у поједим зонама може да се претпостави локација неких од објеката. У
географском, као и у стратегијском смислу локалитет има веома повољан положај за егзистирање
насеља кроз различите периоде.
Пласковац лок. Сватовско гробље (369)
На простору који мештани називају Сватовско гробље, на потезу Камењар, изоравају се фрагменти
керамичких посуда углавном грубе израде. Судећи по простирању површинских налаза нема
сумње да се на овом простору налазило насеље формирано на благо уздигнутој коси чије су две
стране окружене коритом Јасенице. На основу положаја и конфигурације терена претпоставља се
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да је насеље било типа утврђења. Простор који је са три стране омеђен реком и стрмим обронцима
брда отежавао је приступ и омогућавао контролу околног простора са ове доминантне позиције.
На локалитету се местимично уочавају површине изгореле земље измешане са комадићима кућног
лепа што преставља зоне на којима су се налазиле куће. Технолошке и стилске карактеристике
пронађеног површинског материјала, упућују на период старијег гвозденог доба. Осим
праисторијског материјала пронађено је и неколико фрагмената посуда средњовековне
производње. Откривени средњовековни материјал је у складу са податком да се на овом простору
налазило средњовековно гробље по којем се потес и зове Сватовско брдо. По причи мештана
некада се ту налазило много камених надгробних плоча које су временом однете и секундарно
искоришћење приликом изградње школе у селу. Археолошки материјал и конфигурација терена
указују да су се на простору Сватовског брда у Пласковцу налазила два насеља која се могу везати
једно за период старијег гвозденог доба и млађе насеље из средњовековног периода.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство раседа.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина у 2000. и 2006. Обрасци се поклапају изузев што су
нестали пашњаци. У 2012. доминирају воћњаци, нови покривач у пределу, јер су готово потпуно
потиснули комплекс обрадивих површина. Може закључити да промене имају тенденцију
интензификације пољопривреде.
Панорама села Винча

Тачка 930: Старо гробље у Винчи. Узурпирано.
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Тачка 931: Лозе Александровића са белим грожђем, Винча. Фотографисани предели
обновљеног Виногорја.

ЈОП То21: Комплекси аграраних површина у деловима атара села
Жабаре
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкаст брдски терен са падовима доминанто од 7 до 15 и преко 15º, на геолошкој подлози
одмиоценских седимената: слабо везани пешчати, конгломерати, глине, подређено кречњак и
кредног флиша подређено кречњака, у висинској зони од 200 до 300 м н.в., на делувијално –
пролувијалним рељефом, са активним и умереним клизиштима према Кубршници. Тип земљишта
је смоница. Земљишни покривач чине:терен под аграром са већим површинама природне
вегетације,комплекси аграрних површина, док су мање заступљене листопадне шуме. У делу
ЈОП-а јављају се индустријске и комерцијалне јединице. Местимично се јављају воћњаци на
малим парцелама. Образац аграрних површина је мозаичан, са малим и парцелама средње
величине, планиран. Образац остатака шума је линеаран, дуж вододерина и потока, неповезан.
Јављају се и појединачни шумски забрана на парцелама правилних ивицa. Живице су
фрагментоване, неповезане, са учешћем појединачног дрвећа. Интензитет коришћења земљишта је
висок. Изражена је геометризација предела. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се
следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) потпуно разбијеног морфолошког типа у атару
насеља Топола Село, Загорица, (б) разбијеног морфолошког типа у атару насеља Рајковац.
Изграђеност насеља се креће од веома високог, восоког до умереног нивоа дисперзије. Стил
изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, веома ретко традиционалан.
СТАЊЕ


Остаци шума јако фрагментовани.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде, као и од клизиштa;
Шума: нема података, али се може претпоставити да су нешто мезофилнија станишта храстова
китњака и цера;
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
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Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство
раседа, језерске терасе-површи.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Доминира терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) у сва три временска
пресека. Обрасци се поклапају изузев што је у 2006. пашњак (231) замењен доминантним
покривачем.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 918: Домаћинство Швабић-Ивановић
Кућа и пратећи објекти (Млекар, Вајат, Штала). Кућа је направљена пре краја Солунског Фронта.
Окућница се није знатно мењала последњих 100 година, уз редовно одржавање.

ЈОП То22: Ниско побрђе планине Рудника у атару села Доња
Шаторња и Блазнава
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско подножје планине Рудник са нагибима у просеку између 7 и 15º, а на
странама уских долина потоканагиби достижу и 30º.Припада делувијално пролувијалном рељефу
интензивног спирања и јаружења. На подлози од кречног флиша развијено је типично дистрично
смеђе земљиште. Површине различитог пољопривредног коришћења и мешовитог облика
груписане на чело побрђа, повезане су линијским и тракастим облицима вегетације да би прерасле
у већи шумски масив. Доминантан визуелни елемент је дисецирани рељеф побрђа. Заступљени су
следећи морфолошки типови насеља: полузбијено линеарно-зракасто насеље Доња Шаторња и
полузбијено линеарно насеље Блазнава.
СТАЊЕ





Пољопривреда доминантно традиционална, обрасци поља генерално сачувани;
Орање је обично управно на изохипсе што је на већим нагибима осетљиво;
У пределу су само приватне шуме. Њихова намена је најчешће добијање огревног дрвета;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: у јаругама мезофилније станиште брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976) или
китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
Пашњаци: умерено влажне травне формације као и шумски просеци и чистине;
Влажна земљишта: ограничена на јаруге
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. лишћарске шуме и терен под аграром са већим површинама природне вегетације
подједнако су присутне. У 2006. разређене шуме и шикаре су постале терен под аграром са већим
површинама природне вегетације, а у 2012.постале су лишћарске шуме.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То23: Високо побрђе планине Рудник у атарима селa
Јерменовци, Војковци, Гуришевци, Манојловци, Горња Шаторња
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Простор предела припада брдском (на одређеним позицијама и ниско планинском) појасу са
нагибима од 7 до 15º, а код јаруга је и до 30º, на дилувијално-пролувијалном рељефу интензивног
спирања и јаружењa, на геолошкој подлози од кредног флиша, на типично смеђем киселом
земљишту. Већи шумски масиви су најчешће у јаругама, а на билима је различито (воћњаци,
оранице, пашњаци итд.) пољопривредно коришћење у облику мешовитих парцела, најчешће
контурно узорано – мешовита пољопривреда. Живице великим делом повезане, понекад тракасте,
и везане за мање и веће парцеле шума. Појединачно дрвеће неравномерно распоређено на међама
и парцелама. Предео је насељен. Доминантан визуелни елеменат дисециран рељеф и мозаичан
распоред шума, пашњака, воћњака и ораница. Обухвата делове атара (катастарских општина - КО)
насеља: разбијених насеља Гурушевци, Манојловци и Горња Шаторња и полузбијено насеље
Јарменовци, Војковци.
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СТАЊЕ




Локално утицај пољопривредног коришћења, осетљивост на процесе ерозије;
Доминантне врсте у остацима шума: нема података. Шуме су у приватном власништву;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, ређе традиционалан. Заступљен висок и
умерен ниво дисперзије.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде, сеча шуме, вештачко уношење и изданачко
ширење багрема;
Шума: претпоставља се да доминира мезофилнији карактер станишта: китњака и цера, као и
брдске букве;
Пашњаци: умерено влажне травне формације као и шумски просеци и чистине;
Влажна земљишта: нема података, претпоставља се да су алувијално делувијални наноси;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека земљишни покривачи су комбинација елемената малих површина
различитог пољопривредног коришћења обједињени под хетерогеним покривачима као што су
терен под аграром са знатним учешћем природне вегетације (243) и комплекс аграрних површина
(242). Такође, знатно учешће имају лишћарске шуме (311). Обрасци се поклапају у сва три
временска пресека.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То24: Уска алувијална раван потока Ђуринци, леве притоке
реке Јасенице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска долина потока Ђуринци у кога се улива Велика река, омеђена је нагибима који достижу и до
30º (десна страна), на делувијално пролувијалном рељефу интензивног спирања и јаружења, са
земљиштем кога формирају алувијално-делувијални наноси (флувисол). Целом ширином долине
су парцеле (геометризација предела) различитог пољопривредног коришћења – пашњаци, оранице,
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воћњаци, са ретким живицама. Доминантан визуелни елеменат је меандрирајући поток са
линијским шумама. Налази се у пољопривредној матрици, оивиченој на нагибима ужом и широм
континуираном траком шумске вегетације.
СТАЊЕ


Интензитет коришћења земљишта висок.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; орање већином управно на изохиосе;
Шума: станишта влажних шума меких лишћара;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: алувијално-делувијалног наноси;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речна долина, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминантни земљишни покривач у сва три временска пресека је терен под аграром са знатним
учешћем природне вегетације (прецизније, ради се о комплексу обрадивих површина). Обрасци се
поклапају у сва три временска пресека што указује да није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То25: Комплекси аграрних површина у атару села Липовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
ЈОП То25 је наставак ЈОП-а Ар22. Предео се простире између планинских венаца Букуље,
Венчаца и десне обале Кубршнице. Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен, умереног спирања
и јаружења, са појавом језерских тераса и површи. Геолошку подлогу чине миоценски седименти:
слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак, надмосрске висине 200 до 300 м.
Тип земљишта је псеудоглеј. Земљишни покривац чине: комплекси аграрних површина и терени
под аграром са великим површинама природне вегетације. Просторни образац пољопривредних
површина је мешовит и пре неправилан (органски). Доминантан визуелни елеменат су обрадиве
површине, претежно под ратарским културама. Запажа се и веће учешће парцела са воћњацима.
Липовац припада типу полузбијенoг линеарног насеља.
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СТАЊЕ




Мешовита пољопривреда умереног до високог интензитета, очуваних образаца поља;
Интензитет коришћења земљишта висок;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, веома ретко
традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а:
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде;
Шума: станишта граба и термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: доминантно суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу псеудоглеја;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, алувијална раван.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објекат.
ПРОСТОРНЕ ПРТОМЕНЕ
Усва три временска пресека доминанти земљишни покривач је комплекс обрадивих
површина(242). Обрасци из 2000. 2006. и 2012. године се углавном поклапају, што указује да нема
већих промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема подтака.

ЈОП То26: Део
Аранђеловац

планине

Венчац

на

територији

општине

ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
ЈОП То26 је део ЈОП-а Ар19, планине Венчац, на територији општине Топола. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано).На нижим деловима до 540 мн.в. налазе
се њиве, воћњаци, и виногради.Кључни визуелни елемент чине површински копови мермера и
туцаника. На јужним падинама Венчаца доминирају парцеле воћњака, винограда као и
напуштених запарложених винограда. Парцеле су праволинијске, равномерно распоређене, средње
до вликих. Заступљена је комбинација традиционалне и модерне пољопривреде.
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СТАЊЕ





Интензитет експлоатације мермера и туцаника је висок;
Промене у површинама под шумом услед експлоатације;
На вишим котама запажају се запрложене парцеле;
Доминантне врсте у остацима шума: изданачка шума сладуна, цера, багрема, граба, липа,
букве, осталих тврдих лишћара; вештачки подигнута састојина црног бора.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: поред антропогеног утицаја, треба знати да су земљишта слабије кохезије и неповољне
структуре;
Шума: станишта шума китњакаицера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979,), брдска шума букве
(Fagetum submontanumB. Jov. 1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминанти покривач је лишћарска шума. У 2006. мешовита шума
(претпостављамо да су у питању само културе четинарских шума) замењена је лишћарском, а у
2012. години образац је великим делом остао исти као у 2006 што указује да од 2006. није било
већих промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП То27: Комплекси аграрних површина на алувијалној равни
средњег тока реке Јасенице у атару села Горња Шаторња
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
ЈОП То27 је наставак ЈОП-а То18. Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни горњег тока
реке Јасенице. Педолошки састав чини флувисол (иловастог састава), као и алувијално
делувијални наноси. На целој алувијалној равни заступљена су комплекси аграрних површина,
мешовитепољопривредеса делимично паралено распоређеним, малим до средњим парцелама
њива.Доминантан визуелни елеменат је природан меандрирајући ток реке са узаним појасом
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приречне вегетације, као и геометризација предела. На међама су местимично заступљене живице
и појединачно дрвеће. Долина је настањена. У долини реке Јасенице обухвата на западу узане
делове атара Горња Шаторња (разбијена насеља).
СТАЊЕ
 Интензитет коришћења земљишта је висок;
 Вода реке Јасенице у деловима горњег тока није загађена;
 Стил изградње је савремен и традиционално-савремен.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство :
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта влажних шума пољског јасена и лужњака;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: комбинација алувијално делувијалног као и алувијално иловастог наноса;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Поклапају се обрасци земљишног покривача у 2000. и 2006, а у 2012. јављају се воћњаци (222) као
нов покривач у пределу, потискујући делимично комплекс обрадивих површина (242). Може
закључити да промене имају тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА БАТОЧИНА

ЈОП Ба01: Шума Рогот
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни доњег тока реке Лепенице, у појасу од 100 до 200
м, са нагибом 0–3º. Тип земљишта је смоница. Земљишни покривач је листопадна шума. Шума је
доминантан и хомогени визуелни елеменат предела. Обухваћени део атара насеља Брзан има
одлике ненасељеног подручја.
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СТАЊЕ



Вода реке Лепенице је загађена;
У пределу су изданачке шуме цера и сладуна, багрема, осталих топола, пољског јасена, као и
вештачки подигнуте састојине лужњака, црног ораха, цера са лужњаком, пољског јасена,
црвеног храста, црног бора.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: саобраћајнице.
Шума: станишта храста лужњака (Fraxino-Quercetum roboris Rud. 1949), термофилне заједнице
храстова цера и сладуна с костриком (Rusco aculeati-Quercetum frainetto – cerris Jov. 79).
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације, а на другим позицијама и суве травне
формације.
Влажна земљишта: семиглејна и глејна земљишта, као и смеђа и лесивирана земљишта.
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



СП144 Споменик природе Рогот.
Предео изузетних природних одлика којем управљају Србијашуме. Ставља се под заштиту као
споменик природе под именом „Рогот“ и утврђује за значајно природно добро - III категорија.

ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ

Aлувијална раван, савремена плавинска лепеза.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се поклапају
што указује да није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тaчка 980: Излетиште и улазак у шуму Рогот
Рогот је храстова шума. У околини се
налази и Ловачки дом. Предање је да
је књаз Милош користио ово подручје
као узгајивачницу свиња, због жира
који се ту налази. Друга прича је да је
пошумљавање довршио краљ Милан
за време његове владавине. До другог
светског рата било је јелена лопатара,
а након тога су истребљени. И даље је
ловиште. Раније је било пројеката за
настањивање муфлона, али се нису
реализовали. Данас у шуми има срна,
фазана, зечева.

ЈОП Ба02: Алувијална раван доњег тока реке Лепенице са
притокама у атару села Бадњевац, Жировница и ГрадацЖировничко поље
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен широке алувијалне равни доњег тока реке Лепенице у висинском
појасу од 100 до 200 м, са нагибом 0–3º. Већим делом тока Лепеница има рововско корито. Она је
сталан водени ток, са благо нагнутим долинским странама. Стране лепеничке долине дисециране
су бочним долинама притока, као и мањим јаругама. Тип земљишта је смоница глиновито
земљиште, у којем преовлађују честице глине. Земљишни покривач чине оранице које се не
наводњавају и комплекс обрадивих површина. Просторни образац аграрних површина је
планиран са парцелацијом у низу. Геометризација предела је доминантан визуелни елемент. Ово је
предео отворених поља, готово без дрвенасте вегетације, сем ретког појединачног дрвећа на
њивама, које су доминантно под ратарским културама. Интензитет коришћења земљишта је висок,
без потребе за антиерозионим мерама. Уз Лепеницу се задржао узан појас приречне вегетације.
Живице ретке, најчешће линеарне, фрагментиране. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Бадњевац и Баточина Село - разбијеног типа насеља, Жировница полузбијеног типа насеља, Градац - полузбијеног линеарног морфолошког типа насеља, а Црни
Као одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Вода реке Лепенеце је загађена. На локалитету Рогот припадала је IV класи квалитета;
Извршена је комасација пољопривредног земљишта;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са израженом
тенденцијом ширења нове градње дуж локалних путева који се укрштају са државним путем I
реда.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: претпоставка – станиште шуме лужњака и јасена. Галеријске шуме су вероватно од меких
лишћара, прате старо корито Лепенице и служе као арматура за очување обале.
Воћњаци: ретко, на врло малим парцелама.
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Локалитет Баточина код моста (199)
Локалитет са остацима праисторијског насеља налази се на левој обали Лепенице. Завод за
заштиту споменика културе Крагујевац је 1971. године обавио мање сондажно ископавање током
је којег је константован културни слој дебљине 0,4m са откривеним материјалом бронзаног доба.
Градац Железничка станица (198)
Локалитет се налази на благо нагнутој коси која постепено прелази у долину Лепенице. На основу
налаза керамике утврђено је да се у југозападном делу локалитета простирало млађе неолитско
насеље док се у јужном делу преко праисторијског хоризонта формирао културни слој из времена
антике.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Aлувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се поклапају
у 2000. и 2006. изузев проширења површине под отвореним коповима. У 2012. значајније се
проширују оранице.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тaчка 963: Жировничко поље
Равница између села Бадњевац, Жировница и Градац. Протиче река Лепеница. На овом потезу је
некада вероватно било језеро које је отекло са Моравом. Данас се такође вода задржава на
површини / вододржива површина. Житница Баточине, плодно поднебље.
Тaчка 985: Поглед на ливаде села Бадњевац. Жировница поље, долина реке Лепеница.
Комплекс поља. Пре 20-ак година рађена комасација. Сада су парцеле правилног облика. При
јачим кишама јављају се баре. А присутна је и подземна вода. Водонепропусно тле. Јаче кише,
јављају се воде. Једини део поља опасан брдима.
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Тaчка 987: Катастарска тромеђа општине Лапово, Баточина и села Брзан. Испред шума Рогот
Доњи ток реке Лепенице, непосредно пред ушће у Велику Мораву. Са једне стране обронци
Страживице, Лапово. Потпуно раван терен.

ЈОП Ба03: Урбани предео Баточина
ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
198.
Баточина Локалитет Циганска мала
На локалитету постоје остаци насеља бронзаног доба које се налазило на благој падини чији је
један део уздигнут у виду мале терасе. Међу површинским налазима најбројнији су фрагменти
керамике. На локалитету су видљиве неправилне зоне црне земље у оквиру којих је број
керамичких налаза највећи те се претпоставља да ове површине представљају остатаке стамбених
објеката.
199.
Баточина Локалитет Зебица
На локалитету постоје остаци цркве датоване у XVI-XVIII век. Зидана је од ломљеног камена и
танких опека у кречном малтеру. Пречник олтарске апсиде је око 3m, а у њеном средишту се
налази камен који је служио као стопа часне трпезе. На основу необрађених камених плоча око
цркве претпоставља се да се око ње налазила некропола.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Aлувијална раван.

ЈОП Ба04: Брежуљкасто брдски терен у атарима села Бадњевац,
Жировница, Никшић, Прњавор
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине у појасу од 200 до 300 м (Рогац 255 м). Заступљен је
делувијално пролувијални рељеф, подручје интензивног спирања и јаружења са нагибима у
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просеку 7–15º (ретко до 30º), у долинама потока и на платоима 3–7º. Геолошка подлога од
доњепалеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Тип земљишта је еутрично смеђе
земљиште (гајњача). Земљишни покривач чине, највећим делом, терени под аграром са већим
површинама природне вегетације, на мањим површинама листопадне шуме, мешовите шуме и
оранице које се не наводњавају. Образац дрвенасте вегетације је пре повезан. Запажа се
запарложавање парцела њива и воћњака. Доминантан визуелни елеменат је заталасан рељеф са
шумама и шикарама на напуштеним пољопривредним парцелама. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Бадњевац, Прњавор, Никшић и Милатовац - разбијеног
типа насеља, а Жировница - полузбијеног линеарно-зракастог морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Приватни шумски забран;
Оранице на нагибима имају контурно орање;
Често средња до велика поља ораница окружена шумским забранима;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, а у насељу
Жировница умерен. У свим насељима је испољена тенденција ширења нове градње дуж
путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширење багрема на напуштеним парцелама;
Шума: претпоставка – станишта термофилних шума храстова;
Воћњаци: спорадично, око и у насељу;
Пашњаци: претпоставка- суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
019. Манастир Грнчарица у Прњавору
Манастирски комплекс са црквом посвећеном
Св.Николи, настао је према предању у време
краља Драгутина, крајем XIII и почетком XIV
века. Међутим не на овом месту већ на
оближњој локацији, са које је премештен овде
након Косовске битке. Постојеће здање
настало је у XVI веку након обнове Пећке
патријаршије о чему сведоче бројни подаци
попут архивских списа и слојева живописа дуж
јужног зида који датирају из тог времена.
Временом је услед бројних буна и ратова више
пута пострадао, те бивао опет обновљен.
Највећа таква обнова десила се 1869.године.
Црква је триконхалне основе, засведена
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полуобличастим
сводом
са
витком
осмостраном куполом изнад. Олтарска апсида
и бочне конхе су споља и изнутра полукружне.
На западу је масивни квадратни звоник са
четири бифоре. Фасаде су премалтерисане и
жућкасто окречене без орнамената. Живопис и
иконостас су новијег датума из 1964.године и
без веће уметничке вредности, изузев
поменутог
слоја
сачуваних
живописа.
Утврђена је за културно добро-споменик
културе одлуком СО Баточина бр. 020-85 од
14.07.1978.године
Никшић Локалитет Ливаде (206)
На локалитету постоје бројни површински остаци покретног археолошког материјала који указује
на насеље гвозденог доба формираном на тераси у чијем подножју почиње котлина Лепенице.
Керамички фрагменти су најбројнији у зонама црномрке земље која се јасно издваја од околног
земљишта.
Жировница Локалитет Селиште (204)
Црква св. Ане је подигнута на темељима старије средњовековне цркве око које су видљиви остаци
два културна раздобља. Старије карактерише керамика бакарног доба док је млађи хоризонт
средњовековни што одговара налазу темеља старије цркве нађене на локалитету.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других земљишних покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама
природне вегетације (243). Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. само што су нестали пашњаци
(231). У 2012. шире се оранице на рачун комплекса обрадивих површина што указује на
интензификацију пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

Тaчка 996 и 997: Извориште испод манастира Грнчарица, село Прњавор. Извор који
непрестано тече је лековит за унутрашње органе / није медицински доказано.
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Тaчка 998: Највиша кота села Прњавор. Село настало око манастира Грнчарица.
Предео претежно шумски и разликује се од околних села општине Баточина. У шумама су
боравили често хајдуци, а предео је задржао такав изглед до данас. Село је добило назив
према досељеницима који су са собом носили прње, а настањивали су се у околини
манастира.

Тaчка 999: Врба / Извориште Младенова вода / Прњавор. Подручје са издашном
подземном водом. Вода има приличан притисак и бунари су издашни. Извориште се
користи за снабдевање села Прњавор. Вода врло квалитетна. Према легенди, чесму су
користили хајдуци за време Првог српског устанка. Хајдук Младен, Карађорђев
војсковођа. Чесма је првобитно била на нешто више положају, а касније је измештена на
садашњи. Појило се налази у продужетку што указује на некадашње развијено сточарство.
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ЈОП Ба05: Комплекси аграрних површина долинске страна леве
обале Велике Мораве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни велике Мораве, са нагибима 0–3º. У алувијалној
равни ове реке квартарне наслаге су представљене пешчаним спрудовима и песковитим глинама.
Тип земљишта је флувисол и смоница (алувијум и алувијалне смонице). Доминантан земљишни
покривач чини комплекс обрадивих површина са узаним појасом терена под аграром са већим
учешћем природне вегетације уз обалу Велике Мораве. Просторни образац аграрних површина је
мозаичан, пре неправилан, органски. Заступљене су парцеле мале, средње и велике, доминантно
под ратарским културама. Обрада пољопривредних површина модерна. Просторни образац
дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на међама и парцелама. Живице су слабо
заступљене и фрагментоване. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат.
СТАЊЕ







Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Знатан део територије баточинске општине изграђен је од речних наноса који су познати као
најбољи колектори са одличним могућностима експлоатације подземних вода. Примера ради,
из каптажа у алувијалној равни Велике Мораве у пределу Багрдан – Брзан – Лапово може се
захватити 200 до 240 л/сек. Воде;
Аутопут пролази кроз ЈОП.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта, нису потребне антиерозионе мере;
утицај аутопута на мочварно станиште – моравиште; заустаља кретање организама са једне и
друге стране и утиче на средину (бука, издувни гасови итд);
Шума: претпоставка – станишта влажних шума (лужњака, пољског јасена, врбе, тополе итд), и
мање влажних (лужњака и граба);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације, мочварна и ритска станишта;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Aлувијална раван, расед.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. години. У 2012. забележено је незнатно ширење ораница (211), а специјални
резерват природе Брзанско Моравиште је овога пута издвојен као бара - 411 (био је издвојен као
лишћарска шума).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тaчка 990: Велика топола. Највећа бела топола у Србији. Непозната стараст. Налази се у
Брзавском моравишту, мочварно подручје. Значајан утицај близине Мораве. Експлоатацијом
шљунка стварају се вештачка језера.

Тaчка 992: Воденица на Морави. Воденица - поклон Илић Милана из села Брзан, манастиру
Златенац, који се налази на десној обали Мораве. У близини извор Јасик, где постоје два рени
бунара као водовод за Баточину. Резервоари у изградњи. Ту су у 14 рени бунара за снабдевање
Крагујевца.

Тaчка 992: Локалитет битке за Баточину у Првом српском устанку. Историјски локалитет.
Једна од првих битака током првог српског устанка. Водио је Карађорђе. Потез обухвата простор
између насеља Брзан – Кијево – Доброводица – Баточина.
Тaчка 993: Чесма браће Пановић. Једна од 3 чесме у селу. Друге две су у центру села. Једна је
реновирана, али је вода лоша. А трећа је неприступачна. Чесма на приватном поседу породице
Пановић. Вода је за пиће.
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ЈОП Ба06: Јеринино брдо у атару села Градац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Јеринино брдо надморске висине (165м). Заступљен делувијално пролувијални рељеф интензивног
спирања и јаружења са нагибима у просеку 7–15º, а местимично и до 30º. Геолошка подлога од
доњепалеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Тип земљишта је еутрично смеђе
земљиште. Земљишни покривач чине отворени копови, разређене шуме/шикаре. Покривач
дрвенасте вегетације је визуелно хомоген. Обухваћени делови атара насеља Градац и Баточина
Село имају одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Велике површине површинских копова;
Рекултивација напуштених није урађена, препуштени природној сукцесији;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а мање традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: саобраћајнице, каменолома;
Шума: станишта термофилних храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Градац Археолошко налазиште Јеринино брдо (198)
Одлуком Владе СРС, бр. 28 од 14.07.1977. године, археолошко налазиште Јеринин град, Градац,
Баточина категорисано је за културно добро од великог значаја. У оквиру археолошког
налазишта Јеринино брдо налазе се остаци средњовековног утврђења на врху брда и пећина у
његовом подножју. Пећина под Јерининим брдом је прво систематски истраживано палеолитско
налазиште у Србији. У слојевима оквирно датованим у раздобље од вирма I до вирма I-II,
установљени су трагови огњишта и оруђе од кремена и кварцита средњопалеолитског типа. У
слоју датованом у раздобље Вирма II - III константовано је млађепалеолитско коштано оруђе.
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Откривена неолитска керамика указује на континуитет живота током скоро свих праисторијских
периода.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. шири се
отворени коп, у 2012. образац се поклапа са оним из 2006. године што указује да нема просторних
промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА

Тaчка 964: Поглед на Јеринино брдо

ЈОП Ба07: Површ (језерске терасе) леве обалске стране Велике
Мораве у атарима села Доброводица, Кијево, Брзан
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен (до 254 м.н.в.) на делувијално-пролувијалном рељефу умереног
спирања и јаружења, са нагибима у просеку 3–7º, као и језерским терасама. Геолошка подлога од
миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњака.
Заступљено је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач је под комплексима обрадивих
површина, теренима под аграром са већим учешћем природне вегетације и листопадним шумама и
разређеним шумама/шикарама. На језерским терасама јављају се оранице које се не наводњавају.
Зараван је дисецирана алувијалним равнима потока притокама Лепенице (Кијевски поток, и
притокама В- Мораве, Грабовик) на којима се одржала приречна вегетација. Шумски забрани се
јављају на парцелама правилних ивица равномерно распоређени на већем делу предела. Живице су
праволинијске, фрагментоване и неравномерно распоређене. Просторни образац аграрних
површина је мозаичан, неправилан пре органски, на деловима ЈОП-а са парцелама у низу,
доминантно под ратарским културама. Воћњаци су заступљени на малим парцела у близини
насеља и на окућницама. Обрада аграрних површина је савремена са остацима традиционалне.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Доброводица и Кијево полузбијеног типа насеља, Брзан - полузбијеног линеарно-зракастог морфолошког типа насеља, а
Прњавор и Жировница одлике ненасељног подручја.
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СТАЊЕ









Искоришћеност земљишта је висока;
Загађени водотоци;
Доминира ратарска производња;
Каптирани извори у селима;
Запажају се запарложене парцеле аграрних површина;
Стари засади шљива, јабука, винове лозе;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са испољеном
тенденцијом ширења нове градње дуж путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; контурно орање;
Шума: претпоставка - доминирају станишта термофилних храстова;
Пашњаци: претпоставка - суве травне формације;
Воћњаци: запарложене парцеле винограда;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
018. Црква брвнара у Брзану
Настала је, према запису на иконостасу - до 1829.године. Једнобродна црква са наосом, олтаром и
улазним тремом у потпуности од дрвета као грађевинског материјала. Трем је полигоналног
облика са декорисаним стубовима, одакле се кроз врата од храстовине са накованим украсним
лајснама ступа у храм. Олтарски простор завршава се вишестраном апсидом, а у његовом
средишту се налази часна трпеза, док је жртвеник у северном углу. Утврђена је за културно
добро-споменик културе одлуком P 2264/48 од 20.12.1948.године одлуком Завода за заштиту и
научно проучавање споменика културе НРС из Београда.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је заступљенији од других
земљишних покривача. Значајно учешће имају оранице (211). Поклапају се обрасци у сва три
временска пресека што индицира да није било просторних промена видљивих у размери анализе.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тaчка 978: Извор у Доброводици. Бушотина. Вода долази са 160 м дубинe. Ископан ради
повећања капацитета, као алтернативни водовод за Баточину. Извор издашан, али се одустало од
пројекта. Вода је изразитог квалитета, становници је користе.
Тaчка 979: Извор у Доброводици / центар села. Један од 5 активних извора у селу, које је и
добило назив по води. У центру села су црква, школа и дом културе, као класична шумадијска
села. Тренутно чесма не ради јер је пукла цев, па вода слободно отиче.

Тaчка 988: Мизулана. Некада био Турски Хан. Подигнут између 1880-1890. Служио је док је
служио и каравански пут. Касније је претваран у угоститељске објекте. Конструкција је измењена.

Тaчка 989: Храст запис у селу Брзан. Потез шљивовачке мале. Сваке године за Спасовдан се
окупљају мештани. Најактивнији запис у Брзану. Један од 7 записа у овом селу. Храст је стар
преко 150 година.
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Тaчка 994: Црква брвнара у селу Брзан

Тaчка 994: Нова црква Св. Илије. 1928 године саграђена. Црква је иконописана од 2003. па до
2010. Активна. Унутрашњост врло лепа – јарке боје.

ЈОП Ба08: Језерске терасе (површи) у атарима села Бадњевац,
Градац и Црни Као
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, у појасу од 100 до 200 м.н.в. на делувијално-пролувијалном рељефу
умереног спирања и јаружења, као и на речним терасама, са нагибима у просеку 3–7º, а падине
јаруга и до 15º, на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак. Заступљено је еутрично смеђе земљиште. Земљишни
покривач је под комплексима обрадивих површина, теренима под аграром са већим учешћем
природне вегетације, листопадним и на једном локалитету мешовитим шумама. На језерским
терасама јављају се оранице које се не наводњавају. Зараван је дисецирана потоцима притокама
Лепенице и јаругама. Шумски забрани на парцелама правилних ивица равномерно су распоређени
на већем делу предела и повезани живицама тако да је умреженост пре позитивна. У Бадњевцу се
запажају пошумљавања четинарским врстама дрвећа. Просторни образац аграрних површина је
мозаичан, неправилан пре органски, доминантно под ратарским културама. Воћњаци су
заступљени на малим парцелама и претежно су везани за окућнице. Обрада аграрних површина је
савремена са остацима традиционалне. Живице су фрагментоване претежно праволинијске.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Бадњевац - полузбијеног
типа насеља, Градац - разбијеног типа насеља, Црни Као - полузбијеног линеарног морфолошког
типа насеља.
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СТАЊЕ









Искоришћеност земљишта је висока;
Загађени водотоци;
Приметан одлив становништва, и демографска слика се мења (старачка домаћинства);
Доминира ратарска производња. Ливаде замењене ратарским културама. Напушта се
сточарство;
Каптирани извори у селима;
Изданачка шума цера и сладуна, багрема; вештачки подигнута састојина црног бора – државне
шуме, за техничку употребу дрвета;
Стил изградње: савремен, а ретко савремено-традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: станишта термофилних шума храста сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Бадњевац Локалитет Јасењар (202)
На локалиету Јасењар постоје остаци насеља гвозденог доба које се простирало дуж благо
уздигнуте природне терасе. Од површинског археолошког материјала најбројнији су фрагменти
керамике. Археолошки налази истог периода откривени су и 500 м даље према лепеничкој
котлини на основу чега је претпостављено да се насеље ширило у том правцу.
Црни Као Локалитет Саставци (207)
Остаци старијег неолитског насеља, старчевачке културе пружају се по благим падинама према
Саставачком потоку. На локалитету постоје бројни површински налази фрагментоване керамике
на основу које је извршено датовање, археолошка истраживања нису вршена.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се готово
поклапају у 2000. и 2006. изузев што се потискују разређене шуме и шикаре (324). У 2012. шире се
оранице, а мешовите шуме су великим делом прешле у лишћарске јер се уклањају вештачки
унесене састојине четинара.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тaчка 967: Извор Сињорски поток. Извор се налази на приватном поседу Славка Танасијевића,
који је привео извор намени и заменио дотрајалу цев пре 5 година. Извор непрекидно тече од 1966.
године и један је од новијих. Становништво из Крагујевца, Баточине и околних села узима и
користи воду за пиће.

Тaчка 966: Црвени брег. Поглед са Црвеног брега на Баточину и Страживицу. Некадашње
виногорје Баточине / данас само обриси. Виногради у врло лошем стању. Постоји понеки воћњак и
обрадива површина. Градско гробље је ту смештено. Услови на терену одговарају узгоју винове
лозе (порозно тло, осунчана експозиција). Приватне парцеле постоје на падини брда али брдо није
насељено. Насеље се не шири.

Тaчка 981: Браткова (Братковска) воденица. Првобитна воденица на том месту саграђена у
XVII. веку. Доласком фамилије Братковић – воденица је откупљена и у XIX. веку реконструисана.
Зидови су од камена. Воденицу данас користи 8-10 мештана - ортака (троје и даље од Братковића).
У њој раде два воденичара. Она је једина активна воденица на Лепеници / остале су струшене.
Брашно је изузетног квалитета – камени точак. Ортаци се мењају у циклусу од 72 дана. Сваки
ортак има 8 дана. Након 72, поново први долази на ред. Један дан коришћења кошта 200 евра. Када
нешто треба да се мења, поправи, трошкови се деле.
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Тaчка 982: Локалитет Бачево. Панорама на село Бадњевац. Види се центар села. Около се виде
брда Џебељ, Шупљаја, Рогац, Голиш, Коњевац. У целој долини је заступљено претежно ратарство,
остале културе ретко. Прилично шумовит крај. Знатно заступљенија шума него на претходним
тачкама. Путеви прилично непроходни. Бунари се налазе углавном на брду одакле се вода разводи
до кућа природним падом. Пошумљено брдо 1970-тих година, засадима борова.

Тaчка 983: Трла у атару села Бадњевац. Трла је зграда за привремено становање. Поред ње се
налази штала за стоку, бунар за напајање стоке и ливада за испашу. Нешто попут салаша. Трла је
стара око 100 година. Данас је ливада засађена ратарским културама. Штала је изгорела, па
обновљена. Још један од доказа да се стачарство полако мења у ратарство. Данас се углавном
“сваштари“. Људи се баве различитим гранама пољопривреде као и терцијарним занимањима.

Тaчка 984: Kућа породице Братковић у Бадњевцу. Сликана стара капија. Сликана зидана
камена ограда.

Тaчка 986: Извор у селу Бадњевац. Песма Лепе Лукић потиче са овог места. „Два путића до
извора воде“.
Тaчка 971: Село Црни Kao. Највероватније добило име према блату на путу ка Рачи. Некада
мочваран предео. Становништво досељено раније. Извори о постојању села из XVIII века. Постоји
податак да је цариградски друм делом пролазио кроз село. Друм је од Смедеревске Паланке до
Јагодине имао стајалиште у Лапову и мезолану у атару села Брзан. Становништво је претежно
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досељено из Црне Траве, а у новијем времену из Југозападне Србије. Породице су се одржале. У
основној школи има 12 ђака – мешовито одељење од 1-4 разреда. Ратарство је претежно занимање.
Сточарство је у мањој мери развијено. У целом селу 15- так крава и нешто оваца.

Тaчка 971: Село Црни Kаo / бела чесма. Извор – бела чесма – према предању обилан извор који
може терати и воденице. Мештани затрпавали извор да би обуздали воду. Данас појило за стоку –
стални извор. У време летњих жега када у систему има мало воде, мештани користе воду са извора
за заливање и напајање стоке, пресипањем у бурад и цистерне или коришћењем природног пада.
Вода је за пиће, али се за то ретко користи.

Тaчка 972: Лазаревићка чесма. Према предању припада породици која се настанила у близини
изворишта. Извор обновњен 1951. године. Стални извор. Вода за пиће. До пре 10 до 15 година
свака окућница је имала свој вишњак (плантажу вишања). Винограда такође сада има ретко.
Перспектива није потпуно песимистична, мало је село, око 100 кућа, али има младих људи.
Постоји појило, које сведочи о томе да је некада овде било знатно више стоке. Данас врло мало.

Тaчка 973: Село Црни Kао / најстарија кућа. Изграђена између 1850. и 1900. Још увек активно
домаћинство. Реновирана 2014. године. Економске зграде домаћинства изграђене углавном
непосредно након куће.
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ЈОП Ба09: Речне терасе и алувијалне равни реке Лепенице у делу
атару села Никшић и атару села Милатовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен хоризонтални терен речне терасе и алувијалне равни реке Лепенице, са нагибима 0–3º.
На територији села Милатовца, на левој страни Лепенице, налази се најнижа површ од 190 – 210 м.
Тип земљишта је флувисол (и вертисол - смоница) плодно земљиште са повољним водним
особинама, у којем преовлађују честице песка и глине. Земљишни покривач чине оранице које се
не наводњавају и комплекси обрадивих површина. Просторни образац аграрних површина је
планиран са парцелацијом у низу, доминантно под ратарским културама. Геометризација предела
је доминантан визуелни елемент. Висок интензитет коришћења земљишта. Образац дрвенасте
вегетације линеарно развијен поред Ресничког потока, а поред Лепенице развијен у форланду, као
и шумски забрани у границама парцела са праволинијским ивицама. Густина живица је
неравномерна, у деловима живице су умрежене, густе, до делова са веома фрагментованим и
изолованим. Величина поља је мозаична од малих до великих парцела. Обухваћени делови атара
насеља Никшић и Милатовац имају одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Вода реке Лепенеце је загађена;
Река Лепеница је регулисана;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; нису потребне антиерозионе мере;
Шума: претпоставка - да је влажно станиште, а у одређеном делу, на смоницама је станиште
тежег механичког састава;
Пашњаци: претпоставка- сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
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Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Милатовац Локалитет Црквина (205)
На археолошком локалитету површине од око 5 ha постоје остаци три насеља из различитих
хронолошких епоха. Најстарије је из млађег неолита, следеће је датовано у III-IV век н.е., док је
најмлађе из периода средњег века. Током 1990. године Завод за заштиту споменика културе
Крагујевац је на овом локалитету извршио мања археолошка истраживања средњовековне
некрополе.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека. Обрасци се поклапају
у 2000. и 2006. години. У 2012. јавља се нови покривач – оранице које се не наводњавају (211)
односно, мање површине пољопривредног покривача су прешле у оранице и указале на тенденцију
интензификације ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ба10: Брдо Стражевица у атару села Градац, Баточина (село)
и Доброводица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен (Стражевица 358 м). Заступљен је делувијално пролувијални рељеф
интензивног спирања и јаружења са нагибима у просеку 7–15º, а местимично и до 30º. Геолошка
подлога од доњепалеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Тип земљишта је
еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач чине отворени копови, разређене шуме /шикаре,
листопадна шума и мање површине, у подножју брда, терена под аграром са већим учешћем
природне вегетације, као и комплекса аграрних површина. На брду се запажа запарложавање
парцела њива и воћњака. Преостале аграрне површине су неравномерно распоређене/разбацане.
Доминантан визуелни елемент су површински копови камена. Обухваћени делови атара насеља
имају следеће морфолошке одлике: Баточина Село - полузбијеног типа насеља, Градац разбијеног морфолошког типа насеља, а Доброводица и Жировница - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





Велике површине површинских копова;
Рекултивација напуштених није урађена, препуштени природној сукцесији;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
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Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширење багрема на напуштеним парцелама;
Шума: претпоставка- станиште термофилних храстова, а у јаругама нешто мезофилнији услови и
станиште храста китњака;
Пашњаци: доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног и интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају разређене шуме/шикаре (324) такође, сва три обрасца се
поклапају изузев што се у сваком временском пресеку шири отворени коп.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тaчка 964: Kaменолом Страживица. Експлоатација камена углавном за изградњу пруге. У време
поплава – каменолом радио за намену одбране од поплава. Последњих десет година почела је већа
експлоатација камена – а смањен је број радника. Каменолом је приватизован. Поред каменолома
је и асфалтна база.

Тaчка 976: Брдо Страживица. Поглед на Лапово, Брзан, Доброводицу, Кијево, Јагодину,
Крагујевац. Направљене панорамске фотографије са погледом на околна села. Појављују се
виногради, стари, али се одржавају. У околини се види багрем, шума Рогот и парцеле обрадивог
земљишта.
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Тaчка 977: Страживица предајник. Са лева на десно – Брзан, Доброводивца, Кијево, Прњавор. У
даљини се види Црни врх са предајником и Гледићке планине. Каменолом Страживица.
Експлоатација камена – доломита. Након 2000-те и приватизације престала експлоатација.
Жичаром се обављала комуникација. Руководство је продало жичару у старо гвожђе.

ЈОП Ба11: Брдо Шупљаја у атару села Бадњевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо Шупљаја надморске висине (358м). Заступљен је делувијално пролувијални рељеф
интензивног спирања и јаружења са нагибима у просеку 7–15º, али је велико учешће и нагиба 1530º. Геолошка подлога од доњепалеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Тип
земљишта је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач чине отворени копови, разређене
шуме /шикаре, листопана шума и мање површине, у подножју брда, терена под аграром са већим
учешћем природне вегетације, као и комплекса аграрних површина. Образац дрвенасте вегетације
је хомоген. На брду се запажа запарложавање обрадивих парцела. Доминантан визуелни елемeнат
је листопадна шума. Обухваћени део атара насеља Бадњевац има одлике потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




Изданачка шума цера и сладуна на смеђим лесивираним земљиштима – државна шума, газдује
се због добијања техничког дрвета;
Стил изградње: савремено-традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
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Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширење багрема на напуштеним парцелама;
Шума: претпоставка - станиште термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: претпоставка - суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних података.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се
поклапају, изузев што је у 2012. мешовита шума (313) прешла у лишћарску јер су уклоњене
вештачки унесене састојине четинара.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 985: У позадини брдо Шупљаја сликано из Бадњеваца

ЈОП Ба12: Речне терасе (површи) у атару села Брзан
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терен језерских тераса, површи леве обалне стране Велике Мораве,
надморске висине 220 м. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњака. Заступљено је еутрично смеђе земљиште и смоница.
Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина, пашњацима и на малим
површинама теренима под аграром са већим учешћем природне вегетације и листопадним
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шумама. Воћњаци на малим парцелама спорадично. Просторни образац аграрних површина је
мозаичан, неправилан, пре органски, доминантно под ратарским културама и пашњацима. Обрада
аграрних површина је савремена са остацима традиционалне.
СТАЊЕ



Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Исто тако, обрасци се
нису мењали, тако да се може закључити да у анализираном времену није било промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ба13: Језерске терасе (површи) у делу атара села Милатовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен речне терасе и алувијалних равни левих притока реке
Лепенице. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везаних пешчара, конгломерати,
глине, подређено кречњак. Тип земљишта смоница. Земљишни покривач чине оранице које се не
наводњавају и комплекси обрадивих површина са малим учешћем терена под аграром са већим
учешћем природне вегетације, углавом дуж водених токова. Шумски забрани, остатака шума, на
нивоу парцела, правилних ивица. Просторни образац аграрних површина је планиран са
парцелацијом у низу, доминантно под ратарским културама. Геометризација предела је
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доминантан визуелни елемент. Густина живица је неравномерна, делова са веома фрагментованим
и изолованим. Величина поља је мозаична од малих до великих парцела. Насеље Милатовац има
одлике разбијеног морфолошког типа насеља.

СТАЊЕ


Искоришћеност земљишта је висока;

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949).
Шикаре грабића представљају регресивни стадијум због уништавања термофилних храстових или
грабових шума:
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемната.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речне терасе, језерске терасе-површи, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242), да би у последњем
временском пресеку почеле да га потискују оранице које се не наводњавају (211) што указује на
просторни процес интензификације ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ба14: Језерске терасе, површи у атару Баточина (Варошица)
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто валовити терен у појасу од 100 до 200 м.н.в. на делувијално-пролувијалном рељефу
умереног спирања и јаружења са клизиштима, са нагибима у просеку 3–7º, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Тип
земљиша припада гајњачи. По површи потоци који се сливају ка Великој Морави као и јаруге.
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Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина, теренима под аграром са већим
учешћем природне вегетације, разређеном шумом/шикарама и мањим делом листопадном шумом
и пашњацима. Шумски забрани, разређена шума/шикаре на парцелама правилних ивица
равномерно су распоређени на већем делу предела и повезани живицама тако да је умреженост
позитивна. Просторни образац аграрних површина је мозаичан, неправилан пре органски,
доминантно под ратарским културама. Воћњаци су заступљени на малим парцела, спорадично.
Обрада аграрних површина је савремена са остацима традиционалне. Живице су фрагментоване
претежно праволинијске. Обухваћени део атара насеља Лапово има одлике потпуно разбијеног
типа насеља, а само најјужнији део ЈОП, у наставку урбаног центра има одлике збијеног линеарног
морфолошког типа насеља.

СТАЊЕ








Искоришћеност земљишта је висока;
Загађени водотоци;
Запажа се запарложавање ораница;
Велико присуство разређених шума /шикара;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
У најјужнијем делу ЈОП утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је
низак, јер је даље линеарно ширење насеља ограничено.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; али и обрнут процес запуштање пољопривредних
површина (нпр., винограда) и ширење шума (отуда геометријски облици приватних шумских
забрана);
Шума: претпоставка - станишта термофилних храстова цера и сладуна (топоними Дрењар,
Кленовац, Липар);
Пашњаци: претпоставка- суве травне формације.
Влажна земљишта: нема података, очекују се око потока, али су ови потоци спорадични;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Aлувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других, такође сва три обрасца се поклапају: разређене шуме/шикаре (324), лишћарске шуме (311),
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терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243), оранице (211), пашњаци (231)
итд. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА ЛАПОВО

ЈОП Ла01: Алувијална раван и речна тераса леве обале Велике
Мораве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни Велике Мораве пад 0–3º. Велика Морава
jе типично равничарска река која тече споро, кривуда, тј. меандрира и рачва. Пресецањем својих
меандара, напуштена корита постају мртваје у којима се врши депоновање финих барских
седимената, нехомогених песковито-глиновитих, односно алеврит пескова и глиновитих алеврита,
као и алевритских глина. У инундационој равни Велике Мораве запажају се трагови напуштених
корита, мртваја „моравишта“. Лепеница, лева притока Велике Мораве јединим делом протиче
својим доњим регулисаним током кроз јутоисточни део лаповског атара. Алувијални наноси
захватају широк појас уз Велику Мораву, као и мањим делом уз речна корита Лепенице. Тип
земљишта је флувисол и алувијалне смоница. Доминантан земљишни покривач чине комплекс
обрадивих површина и оранице које се не наводњавају и уз обалу уз Велике Мораве мањим
површинама терена под аграром са већим учешћем природне вегетације. Просторни образац
аграрних површина је планиран. Парцеле формиране у низовима, различитих величина (мале,
средње и велике), доминантно под ратарским културама. Обрада пољопривредних површина је
модерна и интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на
међама и парцелама, местимично и груписање мањих забрана фрагмената некадашњих шума, али
и багремара. Живице најчешће на позицијама ближе реци, повезују остатке шума, али су најчешће
фрагментоване, неједнаке ширине, пре линеарне него тракасте. Најмање живица је на делу где су
потребније,око већих ораница. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат.
Обухваћени део атара насеља Лапово има одлике ненасељеног подручја, а само најјужнији део
ЈОП, у наставку урбаног центра има одлике збијеног линеарног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ








Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе, повољно јер нису потребне антиерозионе мере;
Изразита геометризација предела;
Алувијални наноси Велике Мораве садрже огромне резерве шљунка и песка који
се експлоатишу из њеног приобалног појаса за грађевинске потребе. Формирају се вештачка
језера од „шљункара“;
Спрудови и плаже се уочавају у самом кориту Велике Мораве, обично малих ширина;
Формирају се или у самом речном кориту или на спољној страни речних меандра;
Стил изградње: савремен;
У најјужнијем делу ЈОП утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је
низак, јер је даље линеарно ширење насеља ограничено.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта; аутопут утиче на пресецање
кретања организама између два дела предела, изазива буку, контаминира оранице уз аутопут;
Шума: влажна станишта храста лужњака и јасена на тежем земљишту;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације, као и ритска станишта око мртваја;
Влажна земљишта: око реке, мртваја и шњуначаре;
Воћњаци:
Живице: од остатака дрвећа и жбуња аутохтоне вегетације (лужњак, јасен, вез, бела топола,
трњина, оструга), али и од багрем и багренца.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Лок. Ђиновско гробље (281)
На југозападној страни гребена који према истоку прелази постепено у долину Мораве, а на југу у
долину Лепенице налази се гробље које је на основу облика камених надгробних белега датовано у
XVII-XVIII веку.
Лок. Црквина (280)
На локалитету Црквина констатовани су остаци грађевине за коју се у народној традицију очувало
веровање да је црква, ово место је као такво и поштовано од стране локалног становништва.
Археолошка истраживања нису вршена.
Лок. Шавац (279) Локалитет се налази између железничке пруге Лапово и аутопута, омеђен са
северне и западне стране старим коритом реке Лепенице, са југа реком Лепеницом, а са истока
трасом аутопута Београд – Ниш. Регистрован је 1960. године, а прва сондажна археолошка
истраживања обавила je екипа Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 1970. године.
Том приликом је констатован антички културни слој са веома слабо очуваним траговима
архитектуре датован у III веку. Током заштитних археолошких истраживања 2009. године
откривени су остаци насеља из периода старијег гвозденог доба које се протезало дуж старог
корита реке Лепенице. Покретни налази заступљени су малобројним уломцима керамичких посуда
и спорадичним налазима кремених одбитака и нуклеуса.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, присуство раседа, савремена плавинска лепеза.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина. Обрасци се поклапају у
2000. и 2006. години. У 2012. јављају се нови покривачи – индустријски објекат и оранице.
Оранице заузимају веће површине и развиле су се из комплекса обрадивих површина, прецизније,
мања поља пољопривредног коришћења су у последњем временском пресеку преведена у оранице
већих димензија и већег процентуалног учешћа у пределу што указује на тенденцију
интензификације ратарске производње.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тaчка 991: Обала Велике Мораве / место Брзан. Експлоатација шљунка. Када су биле поплаве,
био је око 5 метара виши водостај него сад на простору ширине 1 км. 1962. године је такође била
велика поплава.

ЈОП Ла02: Језерске терасе, површи у атару насеља Лапово
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто валовити терен у појасу од 100 до 200 м.н.в. прераста у брдски (брдо Гвоздењак 225
м), на делувијално-пролувијалном рељефу умереног спирања и јаружења са клизиштима, са
нагибима у просеку 3–7º, а падине према Рачи, Липарском и Казанском потоку и до 15º, на
геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине,
подређено кречњак. Тип земљиша припада гајњачи. По површи потоци који се сливају ка Великој
Морави као и јаруге. Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина, теренима под
аграром са већим учешћем природне вегетације, разређеном шумом/шикарама и мањим делом
листопадном шумом и пашњацима. Шумски забрани, разређена шума/шикаре на парцелама
правилних ивица равномерно су распоређени на већем делу предела и повезани живицама тако да
је умреженост позитивна. Просторни образац аграрних површина је мозаичан, неправилан пре
органски, доминантно под ратарским културама. Воћњаци су заступљени на малим парцела,
спорадично. Обрада аграрних површина је савремена са остацима традиционалне. Живице су
фрагментоване претежно праволинијске. Обухваћени део атара насеља. Лапово има одлике
потпуно разбијеног типа насеља, а само најјужнији део ЈОП, у наставку урбаног центра има
одлике збијеног линеарног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ








Искоришћеност земљишта је висока;
Загађени водотоци;
Запажа се запарложавање ораница;
Велико присуство разређених шума /шикара;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
У најјужнијем делу ЈОП утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је
низак, јер је даље линеарно ширење насеља ограничено.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
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Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; али и обрнут процес запуштање пољопривредних
површина (нпр., винограда) и ширење шума (отуда геометријски облици приватних шумских
забрана);
Шума: станишта термофилних храстова цера и сладуна (топоними Дрењар, Кленовац, Липар);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: нема података, очекују се око потока, али су ови потоци спорадични;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, активна и умирена клизишта,
савремене плавинске лепезе, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других такође, сва три обрасца се поклапају: разређене шуме/шикаре (324) , лишћарске шуме
(311), терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243), оранице (211), пашњаци
(231) итд.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Немa података.

ЈОП Ла03: Урбани предео Лапово
ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
277. Лок. Железничка станица
На простору који заузима железничка станица у Лапову налазило се насеље бронзаног доба са
керамиком дубовачко-жутобрдске групе. Археолошка истраживања нису вршена а на локалитету
има бројних налаза фрагментоване керамике.
278. Лок. Грабовачки поток
На падинама према Грабовачком потоку налазе се остаци средњовековног насеља. Константованог
на основу бројних површинских налаза фрагментоване керамике.
109. Црква Св.Параскеве
На темељима старе цркве–брвнаре у Лапову из 1828. године, подигнута је нова црква, посвећена
светој Параскеви – Петки. Пројектант ове нове цркве био је Јован Станојевић из Београда, који је
пројектовао сличну цркву у Младеновцу. Изградња цркве трајала је три године, а завршена је пред
сам Балкански рат 1912. године. Нова црква је грађена у духу моравске средњевековне стилске
групе, основе уписаног крста, са додатком триконхосног мотива. Има распоред сажетог
триконхоса, са кубетом изнад наоса, које носе пиластри прислоњени уза зид, и са припратом,
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изнад које се диже мање, такође осмоугаоно кубе. Црква је грађена од тврдог гранитног камена,
који је употребљен за соклу, док је фасада ишарана белим и жутим притесаним каменом и
редовима опеке за украшавање поља око прозора. Живописност фасада чине розете и клесани
украс са стилизованим биљним мотивима преплета, којима су опасани сви прозори на грађевини.
Упоредо са грађењем цркве, рађен је и иконостас, певнице и целиваонице са архијерејским
троном. Овај посао био је поверен Јарославу Крајчеку, скулптору и управнику резбарске школе из
Београда. Лаповска црква је 1959.године добила нову звонару, која стилски подсећа на цркву,
само је упрошћенија и без каменог украса око прозора. На мермерној плочи, у лунети, изнад улаза,
пише да је звоник пројектовао архитекта Глигорије Самојлов, професор Универзитета у Београду.
Интересантно је да се у порти цркве још увек налази стари дуд – запис. По предању, које још увек
очувано у народу, кнез Милош Обреновић је, бирајући место за цркву у Лапову, дошао до тог
места и обележио га дудовим штапом, тако одредивши место цркви. Касније је од тог штапа
израстао дуд.
110. Железнички комплекс у Лапову
Варош Лапово је најпознатије као "учесник" у стварању и развоју Прве српске железнице, и као
један од најбитнијих железничких чворова у тадашњој и садашњој Србији. По завршетку Српскотурских ратова, Србија је била у обавези да за три године изгради железничку пругу од Саве до
Бугарске границе. Тим поводом Српска влада је постигла договор о градњи , односно
финансирању српске железнице, са француским Друштвом генералне уније у Паризу, почетком
1881. године. Радови су завршени 1884. године, а у саобраћај је пуштена деоница Београд-ЛаповоНиш. Први воз је прошао кроз Лапово 4. септембра 1884. године. У исто време градила се пруга
Лапово- Крагујевац, и то је била прва пруга коју је изводило наше предузимачко предузеће. Први
свечани воз је пошао од Лапова до Крагујевца, августа 1886.године, а за ту свечаност Крагујевчани
су позвали краља Милана, који је из Београда допутовао овим возом. У варош Лапово први возови
су почели да стају 1894.године, тако да је Лапово добило прву велику путничку станицу, по угледу
на европске, само скромнијих габарита и стилске обраде фасада. На згради се налази и спомен
плоча посвећена војницима и официрима бивше југословенске војске, који су погинули 1941.
године, док су бранили железнички чвор Лапово.
o Друга станична зграда на железничком чвору Лапово саграђена је 1925. год., и одмах је
почела са радом.
o Ранжирна станица је објекат из 1937. године и задржала је у целости некадашњи изглед.
o Железничарски станови. У комплексу железничког чвора Лапово, налазе се и четири
стамбена објекта за смештај радника железнице. Грађени су после Другог светског рата.
Састоје се од приземља и спрата са наглашеним централним, полукружним, ризалитом, и
бочно симетрично постављеним балконима, који фланкирају угаоне делове зграда. У
полукружном централном ризалиту, смештено је степениште, које води ка засебним
стамбеним јединицама сваке од ових зграда. Са овим фасадним елементом и полукружним
отворима на балконима, ове зграде, иако новијег датума, одишу духом академизма, који је био
заступљен у градњи објеката пред Други светски рат у Србији.
111. Стара "Свилара"
Фабрика свиле у Лапову, оформљена је још почетком XX века, а била је власништво акционарског
друштва, углавном Јевреја. Свиларом у Лапову управљала је Јеврејска породица Фархи, отац
Алберт и син Мони. Фабрика је радила у кооперацији са мештанима, који су гајили свилену бубу.
Чахуре свилене бубе су сушене у фабрици и извожене као сировина за природну свилу, у Италију
и Француску. Сушара je у вансезони користила за сушење кукуруза, за потребе државних резерви.
Када је у великој привредној кризи акционарско друштво пропало, Мони Фархи је подигао фарму
кокошки носиља и продавао јаја. Пошто је и тај посао убрзо пропао ова јеврејска породица се
преселила у Београд, где је држала биоскопе “Колосеум” и “Касину”. Фабрику свиле акционари су
продали држави, која је ту сместила државни монопол соли, тако да је у народу овај фабрички
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комплекс познат још и као “стара солара”. Од старог фабричког комплекса сачуване су две старе
хале.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Савремене плавинске лепезе, речне терасе, присуство раседа.

ЈОП Ла04: Комплекси аграрних површина на алувијалној равни
доњег тока реке Раче
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен плитке и проширене долина реке Раче која је код варошице Рача
широка 800-900 м и просечне висине око 130 м. Тип земљишта је хумоглеј, (тежи, глиновити
састав - најчешће ритска црница). Доминантан земљишни покривач чини комплекс обрадивих
површина са мањим деловима терена под аграром са већим учешћем природне вегетације, и на
делу алувијлне равни са ораницама које се не наводњавају. Просторни образац аграрних површина
је мозаичан, пре неправилан, органски. Заступљене су парцеле малих до средњих величина,
доминантно ратарских култура. Обрада пољопривредних површина пре модерна. Просторни
образац дрвенасте вегетације садржи узане међе и живице дуж пољопривредних путева,
појединачно дрвеће, приречну вегетацију и остатке шума (забране). Шумски забрани се јављају на
парцелама правилних линија, изоловани и разбацани на целој површини алувијалне равни, а
линеарни распоред (галеријске шуме) прате ток реке где нема насипа.
СТАЊЕ



Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: нема података о станишту али се вероватно односи на влажна станишта пољског јасена и
лужњака;
Пашњаци: нема података, али се вероватно односи на сезонски влажне и влажне травне
формације;
Влажна земљишта: хумоглеј;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја ни објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
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Подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека такође, сва три
обрасца се поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних
промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА КРАГУЈЕВАЦ

ЈОП Кг01: Спомен парк Крагујевачки октобар, Шумарице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Меморијални комплекс спомен парка Крагујевачки октобар површине 352 хектара. Геолошку
подлогу на територији парка чине миоцесни седименти: слабо везани пешчари, конгломерати,
глине, подређено кречњак. Земљиште припада типу смонице. Парк се налази у долини Сушичког
потока. Долина је плитка са благим странама. У парку се налази акумулација - језеро које је дуго
око 1.500 м, а широко око 175 м, настало преграђивањем Сушичког потока. У њему се акумулира
око 800.000 м3 воде. Земљишни покривач чини зеленило урбаних простора, листопадне шуме и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације.
СТАЊЕ




Меморијални комплекс;
Tуристичкa понудa града и рекреативни спорт;
Изданачке шуме сладуна и цера.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: доминантно термофилана станишта храстова сладуна и цера, а поред водотока станишта
врба и топола;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА


Спомен-парк је проглашен за непокретно културно добро као знаменито место од изузетног
националног значаја 27. децембра 1979. године.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години објекти за спорт и рекреацију (142) су нешто заступљенији од других земљишних
покривача. Значајно учешће имаju пашњаци (231) и комплекс обрадивих површина (242). У 2006.
години нови покривач, зеленило урбаних простора (141) се проширио и делимично потиснуо
други покривач - објекте за спорт и рекреацију. Терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243) заменио је пашњаке (231) и постао доминантан у пределу. Стање се готово није
променило ни у 2012. години.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг02: Алувијална раван средњег тока реке Лепенице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У ерозивном проширењу од Корићана (од ушћа Драчке реке) до Ресника, Лепеница је у попречном
профилу плитка са благим асиметричним странама и широким дном. На подручју града, зарављен,
хоризонталан терен широке алувијалне равни средњег тока реке Лепенице просечне надморске
висине око 125 м. Она је сталан водени ток, са благо нагнутим долинским странама. Стране
лепеничке долине дисециране су бочним долинама притока, као и мањим јаругама. Лепеница
прима своје највеће притоке у Крагујевачкој котлини: Драчку реку, Дивостински поток,
Ердоглијски поток, Сушички поток, Петровачку реку и Цветојевачки поток с леве стране, а
Грошничку реку, Ждраљицу, Бреснички поток и Кормански поток с десне стране. Од осталих река
које једним делом теку кроз подручје града значајне су: Дуленска река, Белица и Осаница. Тип
земљишта је флувисол плодно земљиште са повољним водним особинама, у којем преовлађују
честице песка и глине. Земљишни покривач чине комплекс обрадивих површина и на мањим
површинама оранице које се не наводњавају. Местимично се јављају мањи шумски забрани на
парцелама правилних ивица. Просторни образац аграрних површина је планиран са парцелацијом
у низу. Преовлађују ратарске културе. Геометризација предела је доминантан визуелни елемент.
Ово је предео отворених поља, готово без дрвенасте вегетације, сем ретког појединачног дрвећа на
њивама и живицама које су фрагментоване. Ратарске културе су доминантно заступљене.
Интензитет коришћења земљишта је висок. Уз реку Лепеницу се задржао узан појас приречне
вегетације. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Крагујевац 4 разбијеног насеља, Ботуње и Јовановац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а
Цветојевац, Корман и Крагујевац 1 - ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Вода реке Лепенице је загађена;
Стил изградње: савремен, а ретко савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Крагујевцу 4, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишт:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; хидро-мелиоративни радови;
Шума: влажна станишта лужњака и пољског јасена (Fraxino-Quercetum roboris Rud. 1949 s.l.) –
остаци;
Пашњаци: На многим позицијама сезонски влажне и влажне травне формације (TrifolioAgrostidetum albae Velj. 1967, Agropyro-Festucetum pratensis Velj. 1967, Lathyro-Galietum verni Velj.
1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Тодорчево (241)
Одлуком Владе Републике Србије бр. 6333721/97 од 17.октобра 1997.године ("Сл.
гласник РС" бр. 51/97), локалитет ТодорчевоСтрна жита је утврђен за културно добро археолошко
налазиште.
Археолошко
налазиште Тодорчево-Стрна жита се налази
на југоисточном улазу у Крагујевац поред
магистралног пута Крагујевац-Баточина.
Сондажним ископавањима 1992. године
утврђено је постојање остатака три насеља од
периода старчевачке културе до времена
антике. Најстарије насеље се везује за
старчевачку културу, V миленијум п.н.е. и.
Млађе насеље је датовано у X век п.н.е. време старијег гвозденог доба. Најмлађе је из
античког
периода
са
археолошким
материјалом датованим у III-IV в.н.е.

Остатке ова три насеља која су се вертикално
наслојавала једно изнад другог потврђују налази
колиба, фрагменти керамичких посуда, камене и
кремене алатке и античка опека.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, делувијално-провлувијални застори.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2000. поред
доминантног покривача значајније учешће има терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). У 2006. шири се комплекс обрадивих површина, а у 2012. шире се оранице (211).
Упоређујући обрасце земљишног покривача може се утврдити да је кроз анализирано време
утврђен процес интензификације пољопривреде.

174

ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг03:Алувијална раван реке Угљешнице
ПРЕДОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Долина Угљешнице је композитна јер се састоји из више проширења и сужења у Кутловачкој и
Крагујевачкој котлини. Између ових котлина река је усекла Грбичку клисуру, која има карактер
епигенетске пробојнице. Низводно од клисуре је епигенетско проширење Рајац затим сужење у
Маинићу и ерозивно проширење од Петровца до Јовановца, где је долинско дно широко преко 1
км. Тип земљишта је флувисол плодно земљиште са повољним водним особинама, у којем
преовлађују честице песка и глине. Земљишни покривач чине комплекс обрадивих површина и на
мањим површинама оранице које се не наводњавају. Просторни образац аграрних површина је
планиран са парцелацијом у низу. Преовлађују ратаске културе. Ово је предео отворених поља,
готово без дрвенасте вегетације, сем ретког појединачног дрвећа на њивама и живицама које су
фрагментоване. Ратарске културе су доминантно заступљене. Местимично се јављају мањи
шумски забрани на парцелама правилних ивица. Воћњаци се јављају местимично, ближе
насељима. Интензитет коришћења земљишта је висок. Уз реку Угљешницу се задржао узан појас
приречне вегетације. Геометризација предела је доминантан визуелни елемент. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Доње Грбице, Опорница и Крагујевац 4 потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Мали Шењ, Горње Грбице, Шљивовац,
Поскурице, Десимировац, - ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Загађење водотока великом количином физичког отпада;
Експлоатација шљунка;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажна станишта лужњака и пољског јасена (Fraxino-Quercetum roboris Rud. 1949 s.l.) –
остаци;
Пашњаци: на многим позицијама сезонски влажне и влажне травне формације (AgropyroFestucetum pratensis Veljović 1967, Lathyro-Galietum verni Veljović 1967);
Влажна земљишта :
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. доминира комплекс обрадивих површина (242), али значајно учешће имају и други
покривачи. У 2006. пашњаци (231) и лишћарске шуме су претворени у терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243). У 2012. години запажено је ширење ораница променом
комплекса обрадивих површина тако да је у датом времену изражен процес интензивификације
пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг04: Језерске терасе (површи) у деловима атарима села
Чумић, Лужнице, Горња Јарушница, Церовац и ДесимировацСобовица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско заталасан терен, нагиб доминантно 0–3º (до 7º), надморске висине, у појасу, од 200 до
300 м, на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати,
глине, подређено кречњак. Заступљено је еутрично смеђе земљиште и смоница. Земљишни
покривач доминантно под оранице које се не наводњавају. Местимично се јављају забрани,
остаци шуме, на парцелама правих ивица, на једној или више спојених парцела, углавном дуж
јаруга и водених токова. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо, неповезано.
Предеони образац је праволинијски. Просторни образац поља чине парцеле у низу. Ово је предео
отворених поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је парцелација поља и
геометризација предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Церовац - полузбијеног линеарног насеља, Ресник - разбијеног насеља, Чумић и Десимировац потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Горње Јарушице, Лужнице и Нови Миљановац ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта висок;
Шумски забрани у приватном власништву;
Ратарско подручје, обухваћено процесом комасације;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Церовцу са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Реснику, а нема га у
осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
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Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: љубор (Lindernia palustris);
Утицај: пољопривредног коришћењу земљишта;
Шума: тежа земљишта, термофилна станишта храстова слауна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока (пресушују), јавља се барска вегетација;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминирају оранице које се не наводњавају (211) у сва три временска пресека. Обрасци се готово
поклапају тако да се може закључити да у анализираном времену није било већих промена у
земљишном покривачу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг05: Језерске терасе(површи) са леве стране реке Лепенице
деловима атара Ђурисело, Дреновац, Драча, Дивостин, Поскурица,
Шљивовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарски терен, надморске висине, у појасу, од 200 до 300 м, на језерским терасама. Заступљен
је тип земљишта смоница. Алувијалне равни левих притока Лепенице (Змајевац, Драча, Сушички
поток) пресецају површ. Најзаступљенији су комплекси обрадивих површина и оранице које се не
наводњавају. Мање су заступљени терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. На
територији ЈОП- а заступљено је и више компактних комплекса листопадне шуме. Местимично се
јављају забрани, остаци шуме, на парцелама правих ивица, на једној или више спојених парцела,
углавном дуж јаруга и водених токова. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
слабо, неповезано. Предеони образац је најближи дендричном типу. Просторни образац поља чине
парцеле у низу, од мале до средње величине. Облик поља планиран. Гајење пољопривредних
култура је модерно са остацима традиционалног. Ово је предео местимично отворених поља,
готово без живица и местимично живицама ограђених поља. Доминантан визуелни елемент
парцелација поља и геометризација предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Крагујевац 3 - збијеног насеља ортогоналне структуре, Крагујевац 4 збијеног насеља комбиноване структуре, Поскурице, Дивостин - полузбијеног насеља, Шљивовац,
Опорница, Драча, Дреновац, Драгобраћа и Ђурисело - разбијеног насеља, а Доње Грбице потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
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СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта висок;
Запуштене пољопривредне парцеле захваћене прогресивном природном сукцесијом;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Крагујевцу 3. и
4. са изразитом тенденцијом ширења градње дуж главног пута, умерен у Поскурицама,
Дивостину и Ђуриселу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у
Шљивовцу, Опорници, Драчи, Дреновцу и Драгобраћи, а нема га у обухваћеном делу атара
насеља Доње Грбице.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта граба и термофилних храстова сладуна и цера (Carpino betuli-Quercetum frainettocerris B. Jov. 1979). Шикаре грабића као регресивни стадијум термофилних храстових или
грабових шума;
Пашњаци: суве травне формације (Agrostideto-Andropogonetum ishaemi Velj. 1967) TrifolioChrysopogonetum grylli Velj. 1967;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Дивостин, Археолошко налазиштеДивостин (240)
Решењем Завода за заштиту споменика кулутуре у Крагујевцу бр.227/1-68 од 18. марта
1969.године праисторијско насеље у селу Дивостину утврђено је за културно добро-археолошко
налазиште. Прва сазнања о налазишту Дивостин потичу из 1956. год. када су мештани приликом
грађевинских радова открили групу фигурина са керамичким посудама и једним троножним
жртвеником. Каснијим анализама је утврђено да је реч о затвореном налазу из једне винчанске
куће са посебно издвојеним култним местом. Фигурине су женске представе, моделоване доста
сумарно, главе су полигоналне, нос наглашен а доњи део сведен на ступасту ногу. И поред тога
што су налази фигурина изазвали велико интересовање наше и светске јавности, радови су
настрављени тек 1967. год. у оквиру мањих истраживања да би 1968. године Дивостин
истраживан у оквиру великог југословенско-америчког пројекта „Ране земљорадничке културе на
тлу централне Србије“. До 1971. године на неолитском насељу у Дивостину истражено је 2250m2,
и пронађено је преко 100 000 предмета од печене земље, кремена, камена и животињских костију.
Насеље је захватало површину од преко 15 ha, било је насељено у току старијег и финалног
неолита тј. у време старчевачке и винчанско-плочник културе. Др. М. Богдановић и проф Д.
Срејовић, су на основу хоризонталне стратиграфије керамичких налаза у оквиру старчевачке
културе издвојили три фазе:
Дивостин 1 – најстарија фаза, њој припадају мале надземне колибе, неорнаментисана
керамика и ретке антропоморфне фигурине.
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Дивостин 1б – станишта земуничког типа, импресо и спорадично сликана керамика и
зооморфна пластика.
Дивостин 1ц – карактеристична је појава надземних правоугаоних кућа, барботин и
сликана керамика и цилиндричне анторпоморфне фигурине.
Слоj винчанско-плочничког насеља подељен је на две фазе:
Дивостин 2а и Дивостин 2б. Карактеришу их масивне куће од дрвета и земље површине у
појединим случајевима и до 90 m2. Пронађено је преко 400 целих керамичких посуда, велики
бројантропоморфних фигурина, жртвеника, тегова од печене земље, камених и кремених алатки.
Дивостин лок. Дебељак, Пирево (254)
Поред пута Драча-Мале Пчелице, на њивама
има обиља фрагмената керамике, каменог
микролитског оруђа и камених језгара.
Материјали припадају праисторијском насељу
које се простирало на већем простору
обухватајући савремене локације Дебељак и
Пирево.

Дивостин лок. Нумере (253)
Локалитет Нумере се налази непосредно поред
поскуричког гробља. На њему су 1952. године
вршена мања археолошка ископавања током
којих је откривено 6 просторија позно-римске
зграде и једна пећ са огњиштем. Откривен
археолошки материјал указује да је зграда
страдала у пожару. На основу површинског
материјала евидентно је да се локалитет шири
према северу, преко асфалтног пута који
повезује села Дивостин и Поскурице. Са обе
стране пута константовано је обиље римских
тегула, керамике, лепи гвоздени предмети,
пољопривредне
алатке,
стакло,
ексери,
фрагменти керамике, новац IV века.
105. Школа у Дивостину
Данашња О. Ш. Јован Поповић у
Дивостину саграђена је 1905.године, и део
је широког покрета изградње нових
школских зграда са почетка 20. века, којим
су била обухваћена бројна шумадијска
села. Реч је о симетричној приземној
грађевини, складних пропорција. Објекат
почива на каменом соклу, и скромне је
фасадне обраде. Издваја се плитки

Четворосливна кровна конструкција пресвучена је
покривком од модерног црепа. На самом врху је
детаљ који чини прави спецификум овог здања, мала
полигонална лантерна са крстом на врху. Школа у
Дивостину
представља
изузетно
остварење
културног наслеђе на нашим просторима, у
архитектонском, али и социјално историјском
контексту. Самим тим, завређује озбиљнија
разматрања и адекватније мере заштите у будућим
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централни ризалит ширине опеке од које је временима.
сачињен, централни прозорник фланкиран
допрозорницима који носе конструкцију на
којој почива полукружни фронтон. Изнад
овог ризалита уздиже се плитка кровна
атика. Монотони ритам остатка фасадног
платна разбијен је испадима црвене опеке,
кровним
венсеом
и
малтерским
надпрозорницима. Прилазне партије су на
бочним странама зграде, као и један
накнадно дограђен анекс који је у извесној
мери нарушио њен интегритет.
098. Манастир Дивостин
Са
црквом
посвећеном
Благовештењу
Богородичином. Према народној традицији,
првобитна дивостинска црква је саграђена
почетком петнаестог века, за време деспота
Стефана. Али од ове грађевине нису очувани
материјални трагови. За време Турака, манастир
је био порушен и два пута је - 1850. и 1969. из
темеља сазидан и преправљан. Данашња црква
манастира Дивостин, у основи понавља облике
ранијих грађевина из петнаестог и деветнаестог
века. Њена основа прати облик триконхалних
грађевина из времена српске деспотовине, али
са нешто издуженијим главним бродом. На
западној страни, лево и десно од улаза, налазе
се два квадратна бочна травеја. Њима су
аналогни ђаконикон и проскомидија у
олтарском простору, који излазе из бочних
зидова и стварају утисак разуђене троделне
олтарске
апсиде.
Црква
је
засведена
полуобличастим сводом, а изнад централног
простора наоса, уздиже се витка октогонална
купола. На западу се налази мала галерија, а
изнад ње масивни торањ, који је у доњем делу
квадратног, а у горњем кружног пресека.
Звоник је на спратном делу олакшан великом
декоративном бифором. Улазна партија је
пластично обрађена, портал је фланкиран са два
слободна стуба, изнад којих је формиран
полукружни лук и лунета са мозаиком
Благовести Богородичине, а по фасадама су
расути бројни скулпторски орнаменти. У
унутрашњости цркве на зидовима и сводовима,
налази се живопис из 1979. године, рађен у
поствизантијском духу. Одликује се одмереним
колоритом, оштрим цртежом, наглашеном
моделацијом. Иконостас и намештај у цркви,
рађени су у плитком дуборезу и допуњују

Пре изградње постојеће цркве манастира
Дивостин код Крагујевца, на њеном месту се
налазила старија црква. Током 1970.године су
око и унутар ове цркве, извршена археолошка
истраживања Завода за заштиту споменика
културе Крагујевац.
На истраженом простору није откривен
материјал којим би се омогућило датовање ове
најстарије цркве у Дивостину чији се под
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општи утисак сјаја и раскоши. Југозападно од
цркве, саграђен је велики спратни конак, а иза
њега, у порти је смештена спомен-чесма из
1901. године. Манастир Дивостин поседује
уметничке и духовне вредности које су познате
и на ширем простору, и зато заслужује
прописивање мера заштите приликом сваке
будуће интервенције.

налазио на око ±0,60м испод нивоа оне која је
порушена 1970.године, чему одговара и ниво
надгробних плоча откривених око ње, што
значи да је ново пирте био у то доба знатно
нижи од нивоа на којем су грађене касније
цркве.

080. Спомен чесма у Дивостину
Спомен чесма се налази у порти манастира
Дивостин у истоименом селу, недалеко од
Крагујевца. Подигнута је 20. јуна 1901.
године, од стране Крагујевачког савезног
ловачког удружења, а у славу преминулом
краљу Милану Обреновићу. Саграђена је од
камена, док је подзидак око чесме од
ломњеног камена. Изнад точећег места је
спомен плоча са натписом. Над чесмом
доминира крст, исклесан од камена. Чесма је
подигнута на одавно познатом извору, још из
доба неолита. Овај споменик је значајан као
специфично градитељско наслеђе. Спомен
чесма у Дивостину, утврђена је за споменик
културе на основу члана 47.став 1. Закона о
културним добрима '' Сл. Гласник РС ``, број
71/94, те се на њу примењују мере заштите
утврђене Законом о културним добрима.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Jезерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. потиснути су
пашњаци (231), а шире се оранице (211) и дисконтинуално урбано ткиво (112) - дошло до
погушњавања насеља. У 2012. години овај процес ширења се наставља тако да се може говорити о
интензификацији пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 190: Географски центар Србије
Утврђен од стране геодетског завода. Атар села Драча, Потез Дебељак или Широко поље.
Парцела је у приватном власништву, према покривачу тла је ливада.
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ЈОП Кг06: Брежуљкасто брдски терен десне обалне стране реке
Лепенице на подручју атара Драгобрача, Вињиште, Грошница
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Делувијално – пролувијално подручје умереног спирања и јаружења, надморске висине од 200 до
300 м. Геолошу подлогу чине миоценски седименти: слабо везани пешчари, конгломерати, глине,
подређено кречњак. Земљиште припада типу смонице. Земљишни покривач чине доминантно
комплекси обрадивих површина и на мањим површинама оранице које се не наводњавају.
Подједнако су заступљени терени под аграром са већим учешћем природне вегетације и остаци
листопадних шуме. У оквиру комплекса аграрних површина запажа се учешће воћњака на малим и
средњим парцелама. Преовлађују ратарске културе. Остаци шума се јављају као појединачне веће,
изоловане, површине под шумом. Дуж јаруга и водених токова приречна вегетација. Тип
покривача дрвенасте вегетације је фрагментован. Облик поља полу правилан, органски
(традиционалан). Живице су заступљене. На теренима под аграром са већим учешћем природне
вегетације оранице су ограђене и живице су умрежене. Предеони образац мешовитог типа
„великих парчади“ и „малих парчади“ (фрагмената шума). Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Вињиште - полузбијеног линеарног насеља, Драгобраћа, Крагујевац
2 и Грошница 1 - разбијеног насеља, Голочело и Ђурисело - потпуно разбијеног морфолошког
типа насеља.
СТАЊЕ




Подручје ширења града Крагујевца дуж саобраћајних токова;
Државне шуме представљене су са неколико састојина изданачких порекла чија је превасходна
намена добијање техничког дрвета - изданачка шума сладуна и цера, багрема;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, веома ретко традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; клизишта према Лепеници, Вињишту;
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Шума: термофилна станишта шума сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949), шума
сладуна и цера са грабом (Carpino betuli-Quercetum frainetto-cerris B. Jov.1979). Шикаре грабића
представљају регресивни стадијум термофилних храстових или грабових шума (Грошница);
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Корићани Локалитет Борачка Улица (267)
На почетку Борачеке улице у Корићанима приликом земљаних радова ископавају се бројни
фрагменти римских посуда и делови опека. Локалитет се простире на површини од око 0,5 ха.
Корићани Локалитет Коса (268)
Локалитет се налази на доминантном вису. Крајем педесетих година прошлог века на њему су
извршена мања истраживања Народног музеја Крагујевац. Доњи и средњи делови слоја
формирани су у време баденске културе док горњи делови слоја припадају костолачкој култури.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2000. и 2006.
обрасци се готово поклапају, а у 2012. години забележен је у пределу нови покривач, оранице
(211) што указује на ширење ратарских култура и интензивнију пољопривреду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг07: Брежуљкасто брдски терен десне обалне стране реке
Лепенице са побрђем на дну котлине – Крагујевац I и II, Маршић,
Јабучје, Трмбас, Баљковац, Ботуње
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Делувијално – пролувијално подручје умереног спирања и јаружења , надморске висине од 200 до
300 м – брда: Господарево брдо (288 м), Метино брдо (252 м). Геолошку подлогу чине миоценски
седименти: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Земљиште припада
типу смонице. Алувијална раван доњег ток реке Ждраљице, десне притока Лепенице, пресеца дно
котлине. Корито реке је у овом делу тока регулисано. Земљишни покривач чине доминантно
комплекси обрадивих површина и на мањим површинама оранице које се не наводњавају.
Подједнако су заступљени терени под аграром са већим учешћем природне вегетације и остаци
листопадних шуме. Заступљено је зеленило урбаних простора. Остаци шума се јављају као
појединачне веће, изоловане, површине под шумом. Дуж јаруга и водених токова приречна
вегетација. Тип покривача дрвенасте вегетације је фрагментован. Уоквиру комплекса аграрних
површина запажа се учешће воћњака на малим и средњим парцелама. Преовлађују ратарске
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културе. Облик поља полу правилан, органски (традиционалан). Живице су заступљене. На
теринима под аграром са већим учешћем природне вегетације оранице су ограђене и живице су
умрежене. Предеони образац мешовит: „велика парчад и мала парчад“ Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Крагујевац 2 - полузбијеног линеарног насеља,
Баљковац, Корман и Ботуње - полузбијеног насеља, Ердеч, Трмбас, Јабучје, Крагујевац 1, Маршић
- разбијеног насеља, а Грошница 1, Букуровац, - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Подручје ширења града Крагујевца дуж саобраћајних токова;
На ободу града парк шума Кошутњак и Метино брдо;
Фрагменти шума у приватном власништву;
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Крагујевац 2,
Корману, Баљковцу, Трмбасу и Јабучју, са испољеном тенденцијом.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: топла и сува станишта искрчених шума климатогене заједнице сладуна и цера (Quercetum
frainetto-cerris Rud. 1949);
Пашњаци: Суве травне формације односно, суве субконтиненталне карбонатне степске травне
формације (Trifolio - Chrysopogonetum grylli Velj. 1967.);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Маршић Лок. Бубан(269)
Локалитет се налази на благом језичастом платоу на којем има површинских археолошких налаза
из праисторијског и античког периода. Површина на којој се налази појављују је око 5 ха што је
вероватно била и површина коју је захватало некадашње насеље. Археолошка истраживања нису
вршена.
088. Воденица у Ждраљици
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Воденица правоугаоне основе, постављена на
темељ од ломљеног камена, са зидовима од
унизаних талпи. Млинарева соба преграђена је
зидовима од чатме. Кров је на 4 воде, покривен
бибер црепом. У радном делу је један
воденични
камен.
Последње
преправке
извршене су око 1920. године, када је промењен
кровни покривач који је и данас је у функцији.
Има 18 власника.

Корман Лок. Самар (266)
Брдо Самар представља значајну, доминантну и
стратегијски повољну тачку у лепеничкој
долини. На самом врху Самара и на северном
узаном платоу постоји културни слој са
остацима једног гвозденодопског насеља.
Заштитна
археолошка
истраживања
на
локалитету извршена су 2007. године у сарадњи
Завода за заштиту споменика културе у
Крагујевцу и Народног музеја у Крагујевцу.
Откривен археолошки материјал културнохронолошки припада старијем гвозденом добу,
Басараби култури.
Ботуње Лок Крушар (242)
Југозападно од савременог сеоског гробља изоравају се фрагменти средњовековних керамичких
посуда. Локалитет захвата централни део ботуњске увале. По површини некадашњег
средњовековног насеља земља је изразито мека, растресита, црномрке боје, тако да се видно
разликује од околног простора светломрке глиновите земље.
Ботуње Лок. Ботуње (243)
Према лепеничкој долини, из ботуњске увале пружа се једна снажна геолошка греда која се
постепено утапа у речну долину. У савремено доба тај језичак је пресечен трасом асфалтног пута
Крагујевац-Баточина и широким и дубоким усеком одвојен од свог природног залеђа. У завршном
делу одвојеног језичка изоравају се фрагменти средњовековних керамичких посуда. Имајући на
уму релативно блиско растојање овог локалитета и локалитета Крушар може се претпоставити да
се ради о истоветном насељу које је имало више раздвојених делова.

185

Грошница Лок. Црквенац (251)
У шуми, на скретању према селу Вињиште, у
непосредној близини цркве Св. Петра и Павла,
налазе се остаци старије грошничке цркве након
чијег рушења је подигнута садашња грошничка
црква.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


646 Споменик природе: Брђанка-дивља крушка (запис).

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Значајније учешће
има терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243). Готово се поклапају
обрасци у 2000. и 2006. само што су нестали пашњаци. У 2012. јавља се нови покривач – оранице
које се не наводњавају. То се може тумачити повећавањем величине парцела ораница и
модернијом пољопривредном производњом.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг08: Високо побрђе Гледићких планина у атарима села Велике
Пчелице, Горња Сабанта, Доња Сабанта, Велика Сугубина,
Баљковц, Голочело, Грошница и Дулен.
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско и ниско планинско подручје Гледићких планина надморске висине од 300 до
900 м (Дуленски црни врх 895 м.н.в.). У геоморфолошком погледу ово је делувијално
пролувијално подручје интензивног спирања и јаружења. Геолошку подлогу чине кредни флиш
(подређено кречњак), на мањим површинама јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски
меланж), кречњаци, и јурски дијабаз и габрови. Земљиште припада дистрично (кисело) смеђем
земљишту. Гледићке планине су рашчлањене речним долинама: Лепенице, Грошничке реке,
Ждраљице, Пчеличке и Дуленске реке, које су формирале узане долине и јаруге. Земљишни
покривач чине листопадне шуме, проређена шума/шикара, многобројне ливаде и пашњаца. Сасвим
спорадично јављају се терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Визуелно
јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Ливаде и пашњаци су
равномерно распоређени, неповезани. Доминантни визуелни елеменат је шума. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Дулене, - разбијеног насеља, Аџине
Ливаде, Трешњевак, Велике Пчелице, Доња Сабанта, Крагујевац 1, Баљковац, Вињиште,
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Драгобраћа и Голочело - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Грошница 2, Горња
Сабанта, Трмбас, Ердеч и Грошница 1 - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта је низак;
Преовлађују шуме у приватном власништву. Шуме у државној својини имају превасходну
намену добијања техничког дрвета. Неколико састојина на ширем подручју Медне и
Жежеља су у функцији заштите од ерозије, а шикаре на истом подручју имају сталну
заштиту. Састав државних шума је следећи: висока шума китњака и букве, букве;
изданачка шума сладуна и цера, граба, китњака и букве, китњака, брезе и јасике, букве и
граба, букве; шикара црног граба; вештачки подигнута састојина црног бора, црног и белог
бора, багрема, букве, дуглазија, смрча, девастирана шума китњака и цера. Забележена је
укупно 31 састојина багрема и 28 састојина четинара вештачки формиране;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Дулену, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: сеча и крчење шума, испаша, као и ерозија различитог степена;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), мезофилна станишта брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976). Долином Ждраљице, Медне и Вардекикије забележене
су шикаре црног граба (ГЈ Гружанско-Лепеничко-Јасеничке шуме);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације (Agrostideto-Andropogonetum ishaemi Velj
1967, Agrostio-Andropogonetum ishaemi Velj. 1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
076. Зграда Војина и Милоја Павловића у Дуленима
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Зграда Војина и Живојина Павловића, утврђена је
за споменик културе решењем Завод за заштиту
и научно проучавање споменика културе НРС, у
смислу члана 1,2 и 27, Закона о заштити
споменика културе и природних реткости ( Сл.гл.
НРС бр. 54/4). Овај споменик културе је значајан
по томе што су у овим зградама браће Павловић,
били смештени од јула месеца 1941. године,
штабови левачког и крагујевачког партизанског
одреда, а од новембра 1941. и штабови одреда из
целог Поморавља и делимично из Шумадије, као
и сам главни штаб партизанског одреда за Србију.
Кућа је смештена у селу Дулене, недалеко од
Крагујевца. Зграда је у основи правоугаона, са
високим темељима од камена и зидовима у
бондрук конструкцији. Кров је четворосливан,
прекривен црепом. Под једним делом зграде се
налази смештен подрум. Ова зграда данас служи
као музеј, где су приказане фотографије догађаја
из овог периода.
106. Споменик Првог светског рата у Аџиним Ливадама
Овај споменик је подигнут у част страдалих
војника и њихових официра у периоду од 1912. 1918.
године.
Својим
габаритом
и
монументалношћу, овај споменик спада у ред
једног
од
најмонументалнијих
и
најрепрезентативнијих примера јавних споменика
на овом подручју. Израђен је од масивних,
камених квадара, на чији је врх постављена
огромна фигура војника. Војник је приказан у
војничком оделу, у природној величини, што је
карактеристично за овај период и период
Балканских и Првог светског рата. Ова фигура је
израђена од бетона. На предњој страни споменика
постављен је мач, као симбол моћи, снаге и борбе
за слободу. На споменику је постављена метална
плоча, на којој се налазе два удубљења, у којима
су, највероватније, раније биле смештене
фотографије погинулих, које су сада нестале. На
доњем делу споменика је лава из чијих уста
излази метална цев, из које је раније текла вода.
096. Манастир Денковац
У долини Дуленске Реке, недалеко од насеља Велике Пчелице, налазе се остаци средњовековног
манастира Денковац. Осамдесетих година прошлог века, овај комплекс је био прекривен наносом
земље и шута, и зарастао у коров. Видљиви су били само поједини остаци цркве и јужног конака.
Тада се приступило изградњи конака, обнови храма и рехабилитацији целокупног манастирског
комплекса. Не зна се поуздано када је манастир саграђен. Постоји само народно предање, које га
везује за време краља Драгутина, дакле за крај тринаестог и почетак четрнаестог века. По другом
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предању, манастир су саградиле три сестре у време Турака, па су тако настали Денковац, Саринац
и Ралетнац. Представа три сестре у манастиру Ралетинцу, приказаних у народним ношњама,
највероватније је само продукт опет народног предања и никако не може да послужи као доказ, јер
ова представа датира из деветнаестога века. То је био утврђени манастирски комплекс, опасан
високим каменим зидом. Прича говори да је у Денковцу седео владика и имао доста блага. Хајдуци
су вребали, али нису могли да му приђу, јер се јако рано затварао са својим калуђерима у
манастиру. Некако манастирски слуга, који је чувао винограде, заспао је у виноградима и
ухватили га хајдуци. Натерали су га да повиче на монахе да му отворе врата. Тако су они упали
помоћу монаха у манастирски комплекс, ухватили владику и натерали га да им да паре. После
убеђивања, владика је казао да су у испосници у манастиру Ралетинац. Мислио је да ће, док
хајдуци стигну до њега сванути и да ће тако хајдуци да побегну. Али, они су повели и владику и
заиста јесте свануло, па су га убили. Тако се на пола пута, између Дењковца и Ралетинца, налази
гроб, који је познат под именом '' Владичин гроб''. Ове и сличне приче, не могу да јасно датирају
манастир, али свакако говоре о његовој великој улози. О њему нема никаквих података, али се
претпоставља да је уживао углед, највећи после манастира Каленић, у овом делу Србије.
Током грађевинских радова на изградњи нове капеле на месту дрвене, која се налазила јужно од
цркве манстаира Денковац, извршена су мања археолошка истраживања Завода за заштиту
споменика културе Крагујевац. 2008.године. Археолошким истраживањем простора јужно од
срушене капеле, откривен је темељ грађевине чија је дужина била 14 m а која је на источној
страни имала полукружну апсиду што одговара рушевинама цркве коју наводи Ђурђе Бошковић у
књизи Археолошки споменици и налазишта у Србији II,. Услед недостатка покретног археолошког
материјала тешко је говорити о прецизнијем датовању откривеног објекта али свакако припада
периоду средњег века.

Иако су постојећи објекти у оквиру манастирског комплекса новијег порекла, у ширем
територијалном контексту представљају велику духовну знаменитост на нашем простору.
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Грошница лок. Градина (250)
На купастом брду, изнад Водојаже у Грошници,
налазе се остаци утврђења елипсоидног облика
пречника 40×80м. На јужној страни очувани се
доњи делови кружне куле. Материјал
проналажен на локалитету ранијих година
указује на позноримски и средњовековни
период, док М. Стојић на основу техника
градње бедема локалитет датује у гвоздено
доба.

Дулене лок. Гробљиште (Раћија) (257)
На локалитету Гробљиште, у шуми, постоји
позносредњовековна некропола са надгробним
обележјима од грубо обрађеног камена. На
надгробницима нису константовани натписи
нити трагови орнамената.

Голочело лок. Пањевац (246)
На узвишењу, јужно од пута КрагујевацКраљево постоје два позносредњовековна
надгробна споменика од којих је на једном
урезан крст.
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Голочело лок. Смрдан (Николића мала) (247)
Ван насеља, у шуми постоји велики број
надгробних плоча од сумарно обрађеног
камена. На појединим надгробницима је урезан
крст. По предању на локалитету је постојала и
црква. Археолошка истраживања нису вршена,
али се по површинском материјалу локалитет
датује у позни средњи век.

Грошница лок. Црквина (249)
На локалитету Црквина, налазе се остаци цркве
брвнаре која је 1943. године обновљена а током
70-их година прошлог века запаљена. Време
подизања првобитне брвнаре није познато. У
њеној непосредној околини и на околним
парцелама постоје надгробна обележја у виду
хоризонталних камених плоча. Археолошка
истраживања извршио је Завод за заштиту
споменика културе 2011. и 2012.године. Том
приликом откривени су камени зидови и
темељи старије, једнобродне цркве са апсидом
на истоку, на чије зидове је положена касније
изграђена брвнара. Зидана је од локалног
камена везаног кречним малтером. На основу
оскудних
покретних
археолоких
налаза
датована је у позни средњи век. Око и унутар
цркве вршена су сахрањивања, а на основу
оријентације и положаја гробова закључено је
да је црква подигнута на старијој некрополи и
да су сахрањивања настављена и након њене
изградње.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три анализирана временска пресека у пределу доминира лишћарска шума (311). У 2006. на
одређеним позицијама лишћарска шума је прешла у мешовити земљишни покривач као последица
екстензивне пољопривреде - терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243). У
2012. години многи пашњаци (231) су прешли у разређене шуме/шикаре (324), природна сукцесија
вегетације ка шуми као последица промене начина коришћења. Присуство природних травњака
(321) у пределу треба схватити као грешку у издвајању земљишног покривача (аутора карте
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CORINE land cover) јер да су природни травњаци не би већ 2012. прешли у разређене шуме
односно, природни травњаци се јављају на великим висинама, изнад висинске границе појаве
шуме. У случају анализираног предела ради се о пашњацима, или неком другом покривачу који
настао уклањањем шума).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг09: Побрђе планине Црни Врх у атарима села, Горње
Комарице и Доње Комарице, Ботуње, Маршић, Јабучје
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско планинско подручје планине Црни Врх надморске висине 500 до 550 м. Познатији врхови
су: Дренак (553 м) у Горњим Комарицама, Печене Ливаде (500 м) у Доњим Комарицама. Река
Осаница, чији је горњи ток на овом подручју, извире у Доњој Сабантна испод врха Бучја, огранка
Црног врха и тече од Доње Сабанте до Доњих Комарица. Цело подручје је дисецирано бројним
водотоцима и јаругама. Геолошку подлогу чине доњепалеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити. Земљиште припада типу сирозема. Земљишни покривач чине доминантно
листопадне шуме и разређене шуме/шикаре. На нижим теренима и у долини реке Осенице јављају
се комплекси обрадивих површина, као и терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације. Шуме су фрагментоване комплексима обрадивих површина и ливадама/пашњацима
претежно групимично распоређени. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
кохерентно (повезано). Доминантан визуелни елеменат је дисециран рељеф и мозаичност шума,
пашњака, воћњака и њива. Предеони образац припада типу великих фрагмена шуме. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Доње и Горње Комарице и Ботуње разбијеног насеља, Корман, Маршић и Букуровац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља,
а Крагујевац 1 и Јабучје - ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта је средњи;
Површински копови минералних сировина;
Доминирају шуме (и њени регресивни стадијуми) у приватном власништву. Државне шуме, за
добијање техничког дрвета, у пределу изграђују следеће састојине: висока шума китњака и
граба, китњака и цера; изданачка шума багрема, пољског јасена, девастирана шума китњака и
цера, сладуна и цера, букве, граба и цера, китњака; шикара китњака и осталих хелиофита;
вештачки подигнута састојина смрче, кестена, китњака, црног бора. Вештачки формиране
државне шуме имају 2 састојине четинара, 9 састојина багрема и 4 састојине других лишћара;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Горњој
Комарици са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж главног пута, низак је у
Ботуњу и Доњој Комарици, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:

192

Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: прогаљивање, сеча и крчење шума, испаша, ерозија 2. и 3. Степена;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), мезофилна станишта брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
087.Душанова воденица у Доњим Комарицама
Зграда је реновирана, тако да су делимично
сачувани оригинални делови, а делом су
замењени новим материјалима, у воденичаревој
соби, у задњем делу. На каменим темељима
постављене су темељаче које носе странице од
унизаних талпи. Са задње стране воденице
замењени су темељача и зид бетонском гредом
и зидом од цигли. Кров је на 4 воде, кровнии
покривач ћерамида, а сачувана су и врата на
жујицу, кушачена. Просторна организација-улаз
у воденицу је са једне стране, а излаз кроз
наспрамна врата. Зграду реновира власник са
намером да је стави у функцију.
Горње Комарице Лок. Јасик (265)
Локалитет је истраживан 1954. године. Ради се о насељу изразито градинског типа на
доминантном и тешко приступачном узвишењу. Откривени материјал припада баденској,
вучедолској и винчанској култури.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. у пределу значајно учешће имају лишћарске шуме (311), терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243) и комплекс обрадивих површина (242). У 2006. стање се
није променило, тако да се може констатовати да се обрасци из 2000. и 2006. поклапају. У 2012. на
неким локалитетима мешовити земљишни покривач као што је терен под аграром са већим
површинама природне вегетације је запуштен односно, настале су разређене шуме/шикаре (324).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

193

ЈОП Кг10: Комплекси обрадивих површина у Дoњој Сабанти, Горњој
Сабанти и Великим Пчелицама
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Делувијално – пролувијално подручје умереног спирања и јаружења, надморске висине од 300 до
400 м, падови 3–7º и 7–15º. Геолошку подлогу чине миоценски седименти: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак. Земљиште припада типу смонице. Земљишни покривач
чине доминантно комплекси обрадивих површина и на мањим површинама оранице. Подједнако
су заступљени терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. На малим површинама
јављају се остаци листопадних шума и разређена шума /шикара. У оквиру комплекса обрадивих
површина запажа се спорадично учешће воћњака, на малим и средњим парцелама. Преовлађују
ратарске културе. Дуж јаруга и водених токова узан појас вегетације. Тип покривача дрвенасте
вегетације је јако фрагментован. Остаци шума се јављају као забрани правилних ивица. Запажа се
велико учешће појединачног дрвећа. Облик поља полу правилан, органски (традиционалан).
Живице су заступљене. Праволинијски предеони образац. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Горња Сабанта - полузбијеног линеарног насеља, Велике Пчелице полузбијеног насеља, Велика Сугубина и Доња Сабанта - разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Уочена модроврана (Coracias garrulous) у селу Горња Сабанта у близини брдске ливаде;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Горњој
Сабанти, Великим Пчелицама и Великој Сугубини са испољеном тенденцијом ширења нове
градње дуж главног пута, а низак је у Доњој Сабанти.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; активна и умерена клизишта;
Шума: претпоставка да су у пределу доминантна топла и сува станишта искрчених термофилних
климатогених шума храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве субконтиненталне степске травне формације (Agrostideto-Andropogonetum ishaemi
Velj. 1967, Agrostio-Andropogonetum ishaemi Velj. 1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
102. Димњак у Доњој Сабанти
Овај необични накривљени димњак налази се у селу Доња Сабанта, покрај главног пута
Крагујевац - Јагодина. Представља сврсисходно постројење које је некада функционисало у
оквиру комплекса индустријске кречане, власника инж. Миодрага Павловића. Подигнута је
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непосредно након Првог светског рата, и радила је дуги низ деценија. Поједини подаци говоре да
је тај креч био најбољег квалитета у бившој Краљевини Југославији. Данас је овај објекат ван
функције и у доста лошем стању, па ипак представља изузетан пример техничке културе на нашем
подручју, и као такав завређује подробније анализе и прописивање мера техничке заштите.

093. Црква "Преображења Христовог" у Доњој Сабанти
На благом узвишењу изнад села Доња Сабанта, налази се
парохијска црква посвећена Преображењу Христовом,
саграђена 1910. године. Ради се о монументалној
грађевини, изузетне обраде, посебно ако се узме у обзир да
је реч о парохијској цркви. Корпус храма уздиже се изнад
неправилне триконхалне основе, са две мање бочне апсиде
и једном масивнијом, централном олтарском апсидом, на
источном делу цркве. Засведена је полуобличастим сводом,
и прекривена стрмим, двосливним кровом са покривком од
поцинкованог лима. Зидана је од тврдог материјала са
омалтерисаним и бело окреченим фасадама. Екстеријерна
пластичност остварена је профилисаним кордонским
венцом и низом вертикалних и хоризонталних касетастих
удубљења. На западној страни налази се високи квадратни
звоник, покривен четворосливним малим кровом. Улазни
портал је на западном делу цркве, и израђен је од масивног
дрвета. Ентеријер је веома скромно обрађен, украшен
безвредним темпера сликама. Иконостас је из времена
градње цркве и има четири реда икона. Црква, такође
припада опусу мање познатих шумадијских храмова који
јасно осликавају однос локалних заједница према вери и
уметничком неимарству уопште.
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094. Спомен - Црква на Липару
Недалеко од Доње Сабанте, на посебном узвишеном
месту, које се назива ''Липар'', налази се спомен простор
са црквом, спомен чесмом и спомеником. Читав
простор, везан је за делатност чувеног сликара и писца
Ђуре Јакшића, који му је посветио песму и неко време
боравио на овом простору. Црква је саграђена 1936.
године, по узору на храмове моравске градитељске
традиције. Њена основа је у облику триконхоса, складно
је грађена, са низом ситних пластичних украса.
Засведена је полуобличастим сводом, а прекривена
двосливним кровом. Фасаде су омалтерисане и
префарбане. На западној страни налази се крстообразна
припрата, која је касније дограђена, а простор изнад
прочеља надвисује квадратни звоник са витком,
полигоналном куполом. Спомен-биста Ђуре Јакшића,
налазила се испред саме цркве. Рад је Д. Арамбашића,
познатог вајари између два рата, па зато има велику
уметничку вредност. Биста је израђена у духу реализма,
1936. године. Нажалост, нестала је као чин варварског
односа појединаца. Иако је накнадним аплицирањем у
великој мери измењен првобитни облик цркве, треба је
посматрати као вредно споменичко наслеђе, али никако
ван контекста целине, која се прославила деловањем и
стиховима Ђуре Јакшића.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство
раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Значајније учешће
има терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243). Поклапају се обрасци у
2000. и 2006. У 2012. години јавља се поред рaзређене шуме/шикаре (324) још један нови покривач
– оранице које се не наводњавају (211). Појава ораница се може тумачити повећавањем величине
парцела ораница и модернијом пољопривредном производњом.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг11: Алувијална раван доњег тока реке Грошнице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равани доњег тока реке Грошнице. Тип земљишта је
флувисол, плодно земљиште са повољним водним особинама, у којем преовлађују честице песка и
глине. Доминантан земљишни покривач чине терени под аграром са већим учешћем природне
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вегетације. На мањим површинама заступљени су комплекси обрадивих површина, листопадних
шума. Просторни образац аграрних површина је пре неправилан, органски. Заступљене су парцеле
мале до средње величине. Спорадично се на међама појављују живице и појединачно дрвеће. Дуж
речног тока одржала се приобална вегетација. Малобројни шумски забрани се јављају изоловано и
неравномерно распоређени, делимично повезани са приречном вегетацијом. Образац дрвенасте
вегетације је линеаран. Долина је целом дужином настањена. Обухваћени делови атара имају
следеће морфолошке одлике: Крагујевац 2 - разбијеног насеља.
СТАЊЕ


Насеља дуж саобраћајнице.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шумa: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949), када
су станишта деградирана тада је ту регресивни стадијум – шикара грабића;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) такође, сва три
обрасца се готово поклапају што указује да је у протеклом периоду мало било просторних промена
уочљивих у размери анализе.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг12: Водојажа Грошничко језеро
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Акумулационо језеро Грошница представља најстарије вештачко језеро у Србији. Брана је грађена
у периоду 1931.-1937. године, а језеро напуњено водом у пролеће 1938. године језеро је дужине 1,5
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км, ширине 200 до 500 м, дубине до 40 м са веома хладном водом. Окружено је шумом, а обале су
негде врло приступачне. Обухваћени део атара насеља Грошница 1 има морфолошке одлике
полузбијеног линеарног типа насеља.
СТАЊЕ
 Окружено густом шумом;
 Прва зона заштите;
 Излетиште Крагујевчана;
 Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен;
 Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок;
 Због изразите тенденције ширења градње дуж путева.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет: богато рибом – пецање је дозвољено под одређеним режимом.
Доминантне рибе – шаран, штука, сом, бабушка;
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: користи се као излетиште иако је прва зона заштите;
Шума: језеро окружује густа шума (очекује се да је у питању заједница граба сладуна и цера Carpino betuli-Quercetum frainetto-cerris B. Jov 1979);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред језера;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
103. Грошнички водовод
Сходно чињеници да су потребе града у успону потпуно превазишле капацитет водовода у
Трмбасу, који је саграђен још (1904.), од суштинског је значаја било изналажење решења новог
система водоснабдевања. Након геолошких истраживања, током (1928.) потписан је уговор о
заједничком финансирању изградње, између Општине и Артиљеријско - техничког завода.
Грошнички водовод је изграђен према пројекту професора Милана Нешића, како за потребе
крагујевачке индустрије, тако и за предвиђених 50 000 житеља. Изградња је започела (1931.) а
завршена (1937.), да би званично почела да се користи 1.априла (1938.). Бетонска брана оваквог
типа први пут у Србији је овде настала, уз примену најсавременијих градитељских метода.
Грошничка брана дугачка је 180м а висока преко 40м, са вештачким (најстаријим) језером у свом
залеђу површине 22 хектара. Изграђена су и постројења за пречишћавање воде, као и мања
хидроцентрала за снабдевање овог уређаја за пречишћавање неопходном електричном енергијом.
Експанзија града након II светског рата и развој ауто индустрије, довели су до тога да је и овај
систем као најбитнија предратна комунална инвестиција, постао недовољан за ефикасно
функционисање града и његове индустрије. Грошничка брана и водоводни систем у целости ће у
наступајућем периоду бити подвргнути детаљним анализама, у смислу израде студије за
утврђивање овог градитељског дела за културно добро – споменик културе.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311), такође сва три обрасца се поклапају
што указује да у датом времену није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг13: Језерске терасе (површи) у делу атара Ресник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен речне терасе и алувијалних равни левих притока реке
Лепенице, 200 до 300 м. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак и на мањој површини јурских кречњака са рознацима
(офиолотски меланж), кречњаци. Тип земљишта је смоница и еутрично смеђе земљиште.
Земљишни покривач чине доминантно комплекси обрадивих површина и терена под аграром са
већим учешћем природне вегетације, као и листопадне шуме, углавом дуж водених токова.
Просторни образац аграрних површина је планиран са парцелацијом у низу, доминантно под
ратарским културама. Величина поља је мозаична од малих до великих парцела. Поља су ограђена
живицама и умреженост живица је висока. Ово су предели ограђених поља. Доминантан визуелни
елемент је геометризација предела и мрежа живица. Обухваћени део атара насеља Ресник има
морфолошке одлике полузбијеног насеља.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Густа мрежа живица;
Запуштене пољопривредне парцеле захваћене прогресивном природном сукцесијом;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, ређе традиционалан;
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Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са испољеном
тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богаtство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера; шикаре грабића представљају регресивни
стадијум због уништавања термофилних храстових или грабових шума (Кречњачка коса);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Ресник лок. Железничка станица (271)
Са обе стране железничке пруге, у непосредној близини железничке станице у Реснику, по благим
падинама околних њива изоравају се фрагменти керамичких посуда. Већи интензитет налаза је
уочен на десној страни пруге (гледајући према Крагујевцу) по њивама у чијем подножју протиче
мали поток. Судећи по карактеристичним особинама пронађених фрагмената керамике, на овом
простору се налазило бронзанодопско насеље.
Ресник лок. Витош (273)
Поред локалног сеоског пута, на локалцији Витош, види се више камених надгробних плоча.
Плоче су од сумарно обрађеног камена, на једној је константован урезан крст. С обзиром на
њихове димензије и положај у којем су нађене, плоче су ту вероватно избачене из њиве која се
налази непосредно повише места на којем се налазе. Пошто се ради о већем броју надгробника
можемо закључити да се ради о позно средњовековној некрополи која се ту налази.
Ресник лок. Ресник (274)
На подручју села је константовано неколико
култура међу којима су и остаци једног
римског насеља. Већа концентрација налаза је
уочена иза задружног дома, на њиви са
изразито тамномрком земљом.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа, језерске терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. само што су нестали пашњаци (231). У 2012. терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243) на неким позицијама је прешао у лишћарске шуме (311)
што указује на тенденцију напуштања пољопривредних парцела и њихову прогресивну природну
сукцесију.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг14: Источне падине планине Рудник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ-ЈОП-а
Рудник је са 1132 м највиша планина Шумадије и њен хидрографски чвор, развође између сливова
Велике и Западне Мораве и Колубаре. На планинским падинама налази се мрежа неколико већих и
густа мрежа мањих речних токова чије је сливно подручје веома разуђено, мада не и богато водом.
Долинска дна су најчешће веома уска и знатно су мањих падова од основних планинских нагиба.
У њима се и зачињу уске алувијалне равни као делови рељефа најнижих падина морфолошке
целине. Ово је делувијално–пролувијално подручје интензивног спирања и јаружења на геолошкој
подлози од кредног флиша, подређено кречњака, и на мањем делу јурски перидотитима,
серпентинисаним као и јурским кречњацима са рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци.
Подручје припада ниском планинском појасу од 500 до 1000 м.н.в. са нагибима доминантно 1530º, код јаруга преко 30º на типично смеђе киселом земљишту. Земљишни покривач доминантно
чине листопадне шуме, вештачки формиране четинарске шуме, као и проређене шуме и шикаре.
Овде је пашњачко подручје и пашњаци су заступљени по билима и гребенима. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Доминантан визуелни елеменат је шума
и шумско-пасторални карактер планине. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Страгари - полузбијеног линеарног насеља, Каменица, Љубичевац, Рамаћа и
Угљаревац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Маслошево - ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта је низак;
Шуме су доминантно у државном власништву. Основна намена ових шума је добијање
техничког дрвета, заштита вода (водоснабдевања, заштите лековитих извора итд.), заштита од
ерозије и производња семена букве и китњака (три састојине). Састав државних шума
представљају висока шума букве, китњака; изданачка шума китњака, букве, граба, о.т.л.,
багрема, цера, сладуна; девастирана шума китњака, букве, цера; шикаре (најчешће цера и
сладуна); вештачки подигнуте састојине црног бора, смрче. Забележенo је укупно вештачки
формираних 95 састојина четинара, 18 састојина багрема и 9 осталих састојина лишћара;
Према критеријуму старе шуме издвојено је у државној својини осам састојина високе
(једнодобне) букове шуме, чија је старост између 100 и 120 година;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Страгарима са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Љубичевцу, Каменици,
Рамаћи и Угљаревцу, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

201

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): орхидеја - ситнолисна крушчика (Epipactis microphylla);
Утицај: прогаљивање, сеча и крчење шума, испаша, као и ерозија различитог степена;
Шума: станишта у зони храстових шума: термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum
frainetto-cerris Rud. 1949), шикаре сладуна и цера, брдске букове шуме са китњаком (QuercoFagetum Glišić 1971) на прелазним стаништима између северно експонираних заклоњених увала и
јужно експонираних гребена и главица; заклоњена станишта брдске букове шуме са божиковином
(Ilici-Fagetum submontanum B. Jov. 1979). Монодоминантне планинске букове шуме (Fagetum
montanum B. Jov. 1953);
Пашњаци: суве (Chrysopogono-Festucetum valesiacae Velj.1971) до умерено влажне травне
формације.
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
072. Манастир Благовештење Рудничко
Пошто је средином XX века откривен прави првобитни живопис, утврђено је да је манастир
саграђен крајем XIV века у доба кнеза Лазара. Ктитор је био властелин из тог краја. За време
Турака манастир је запустео и био тешко оштећен, али је почетком седамнаестог века
реконструисан, и тада је црква президана. На западу је дозидан правоугаони нартекс, а сви
унутрашњи зидови су живописани. Забележено је да током осамнаестог века овде радила једна од
најстаријих школа у Србији. Овде се Карађорђе јавно покајао 1796. године због убиства свога оца
и добио опроштај. Крајем осамнаестог века и почетком деветнаестог у борбама Коче Анђелковића
и Карађорђевом устанку, манастир је знатно пропао, али је у Милошево време темељно обновљен.
Тада је на западном делу цркве подигнута велика кула-звонара, обновљени су манастирски конаци
и читав комплекс опасан је зидом. У Другом светском рату је поново доста страдао, тако да је
накнадно обновљем. Манастирски комплекс се састоји од цркве са звоником, трпезаријом, три
конака и споредних зграда. Црква је правоугаона, засведена полуобличастим сводом и са великом
полукружном олтарском апсидом на истоку. На западу је квадратна припрата и звоник.
Унутрашњост цркве је прекривена фрескама. Приликом конзервације 1981. године., откривени су
велики фрагменти фресака, које се стилски везују за крај четрнаестог века. Други, млађи слој
фресака, настао је касније, у првим деценијама седамнаестог века. Иконостас је настао крајем
деветнаестог века, али иконе потичу из разних периода. Манастир Благовештење Рудничко,
утврђен је за споменик културе решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика
културе НРС бр. 1191/49, од 9. 07. 1949. године, а категорисана као добро од великог значаја за
РС '' Сл. Гласник РС '', бр. 14/79.
075. Рушевине зване "Црквине" (са Црквом "Петковицом") код Страгара
Четири километра од Страгара, налазе се остаци цркве "Петковице", у непосредној близини,
Благовештења, Вољавче и Светог Николе у Шаторњи. Овај споменик културе је доживео потпуну
реконструкцију на темељима старе цркве, која је, када је утврђена за споменик културе, била
потпуно у рушевинама. Утврђено је да је црква на том месту постојала и пре 1379. године и да је
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егзистирала 1443. године. Зидана је од обичног, грубо тесаног камена. Свод цркве је био потпуно
порушен. Црква је једнобродна грађевина засведена полуобличастим сводом са полукружном
апсидом на источној страни и улазом на западу, спољашњих димензија 9,45×5,98m, зидана је од
ломљеног камена у кречном малтеру. Другој фази цркве припада накнадно дозидана припрата.
Рађена је у облику куле са две етаже и дрвеном међуспратном конструкцијом. Као посебна
грађевинска конструкција уз јужни зид је призидан параклис, зидан каменом. На зиду који дели
наос од припрате, очувала су се два слоја фреско сликарства. Од старијег слоја, очувано је попрсје
Исуса Христа у ниши изнад улазних врата у наос, на источном зиду припрате. Од млађег слоја
постоји оштећена композиција "Успење", на западном зиду наоса. Старији фреско слој потиче из
прве половине тринаестог века и стилски се везује за сликарство тога доба у западној Србији, тако
да из тога времена потиче и сама црква. Млађи фреско слој припада првој половини четрнаестог
века и стилски је врло сродан сликарству Милутинових задужбина. Археолошким истраживањима
су утврђена два нивоа сахрањивања око цркве у два дужа временска периода, На две плоче је
откривен текст исписан старословенским писмом. На једној се помиње 1379. година (лета 6887...)
а на другој 1443.година на основу чега је страији период сахрањивања датован у време XIV-XV
века. Црква обновљеног манастира Петковица има историјску, уметничку и архитектонску
споменичку вредност, јер сведочи да се у Шумадији, у време Немањића неговала сликарска и
градитељска делатност.
Утврђене су за споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе бр. 962/3, од
18. 12. 1949. године.
082. Средњовековни утврђени град Сребрница
Средњовековни град се налази на узвишењу
изнад реке Сребрнице, а јужно од Страгара, на
стрмом, доминантном узвишењу. Најранији
извори потичу из 1395.године, као Сребрница
војводе Николе. Према извесним дубровачким
записима у Сребрници је боравио и деспот
Ђурађ Бранковић. Град има неправилан
потковичаст облик основе са моћном донжон
кулом на источној страни. Грађен је од
ломљеног камена у алтернацији са крупнозрним
малтером. Данас је град у рушевинама. Најбоље
је очувана једна кула 10м висока, квадратне
основе, грађена од ломљеног камена повезаног
малтером. Остали део је прекривен шумом.
Средњовековни утврђени град Сребрница има
историјске и архитектонске споменичке
вредности
значајне
за
проучавање
средњовековних градова – утврђења. Решењем
Завода за заштиту споменика кулутуре у
Крагујевцу бр.95/1 од 19. марта 1969.године
Средњовековни утврђени град Сребрница
утврђен је за споменик културе.
Страгари Црквa у Вукојевцу (275)
Остаци црвке у Вукојевцу се налазе недалеко од скретања за манастир Вољавчу у Страгарима, са
леве стране пута према манастиру Благовештење. Археолошким истраживањима Завода за
заштиту споменика културе Крагујевац 2010. и 2011.године откривени су остаци једнобродне
камене цркве са апсидом на истоку, спољашњих димензија 11,27×6,70 м. Керамика откривена у
олтарном простуру и у наосу има карактеристике XIV-XV века.
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Каменица лок. Јовање (261)
Локалитет Јовање се налази на благој
речној тераси изнад Каменичке реке,
недалеко од центра Каменице. Завод за
заштиту споменика културе извршио је
археолошка истраживања на овом
локалитету 2013. године током којих су
откривени остаци цркве
брвнаре,
димензија 6×11 м, са апсидом на истоку.
Истраживањима око цркве и на простору
североисточно од ње откривен је део
некрополе са 25 истражених скелета
сахрањиваних у распону од XV до XVII
века. На основу добијених резултата
константовано је да је црква подигнута,
не пре XVI века, на старијој некрополи.
Каменица лок. Борачко гробље (262)
На локалитету Борачко гробље постоје трагови некрополе са каменим надгробним споменицима.
Надгробници су неправилно обрађени, појављује се комбинација вертикалних и хоризонталних
споменика. Нису константовани натписи нити орнаменти.
Каменица лок Црквина (263)
Локалитет Црквина се налази 3 km од центра Каменице, на узвишењу изнад реке Каменице и
локалног пута према Руднику. Током археолошких истраживања Завода за заштиту споменика
културе 2012, 2013. и 2014. године откривени су остаци цркве у облику триконхоса, зидане од
камена у кречном малтеру и некропола око ње. На основу изгледа, начина градње и откривеног
покретног археолошког материјала, црква је датована у прву половину XV века, што се подудара
са историјским подацима који је доводе у везу са челником Радичем Поступовићем. Црква је
подигнута на узвишеном платоу, изнад реке Каменице и пута који је током средњег века повезивао
Рудник са градовима Борач и Честин. Око цркве и у њој откривени су гробови са скелетима из
различитих хронолошких фаза, пре изградње цркве, током њене егзистенције и након њеног
рушења. Анализом скелетних остатака добијени су резултати у распону од друге половине XIII
до прве половине XV века. Покретни археолошки материјал чине керамички остаци различитих
типова посуда, датовани у XV-XVI век.
Каменица Лок. Питоми гај(264)
На локалитету Питоми гај, у густој шуми налази се некропола са бројним каменим надгробницима
оријентисаним у правцу запад-исток. Археолошка истраживања нису вршена, а на основу
површинских археолошких налаза некропола је датована у средњи век.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. у односу на 2000. дошло је
до мањих промена на одређеним локацијама: терен под аграром са већим површинама природне
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вегетације (243) прешао је у природне травњаке (321) тачније у пашњаке (231) или такви пашњаци
у разређене шуме/шикаре (324). У 2012. години развија се екстензивна пољопривреда на неким
позицијама - терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) такође, дошло је
до преласка дисконтинуалног урбаног ткива (112) у комплекс обрадивих површина (242) - због
опадања густине изграђености у насељу, као и појаве разређене шуме/шикаре (324).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 163: Манастир Петковица. Посвећен Св. Петки

Тачка 165: Манастир Благовештење / извор. Лековити извор Светиња 200м од манастира. Људи
посећују извор јер га сматрају лековитим

Тачка 166: Манастир Благовештење. Саграђен у XIV. веку, са фрескама из XVII. и XVIII. века
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Тачка 158: Центар села Љубичево
Основна школа је стара око 100 година, тј. потиче са краја XIX. века. Село има око 40-так
домаћинстава, и око 20-так мештана. Просечна старост становника је 59 година (4 човека млађих
од 50 година). Река Сребрница је дужине 11 км, десна притока реке Јасенице. Имала је 60-так
воденица, ваљарица и стругара. Извире у селу Љубичевац, на источним падинама планине Рудник
(локално познат као Штурац). Река целом дужином прима бројне бујичне потоке. На реци је
постојала фабрика флаширане воде - Бистра, која сада не ради. Перспектива је веома лоша. Раније
развијена пољопривреда са ораницама на падинама под кромпиром и сточарство (овце и
краве/говеда). Тренутно постоји неколико мањих ораница под хељдом. Земља је лошег квалитета,
па је ограничен број култура – напуштене њиве запарложене и остављене природној сукцесији ка
шуми. Заступљена нелегална сеча шума.

Тачка 159: Село Љубичево / засеок Ерићи
Обронци источне планине Рудник – око 750 м.н.в. У клисури тече тзв. Бела река, са извором
Врело. Окружење је букова, храстова и грабова шума, а у висини и четинарско дрвеће. На планини
је заступљен лов.
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JОП Кг15: Ниско побрђе у деловима атара села Страгари Котраж,
Влакча, Велики Шењ, Пајазитово, Доње Дрбице, Горње Грбице,
Драча
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 500 м са падом терена доминантно од 7–
15º, на подлози од кредног флиша, подређено кречњака и на мањим површинама јурски кречњаци
са рожнацимам (офиолитски меланж), кречњаци и јурски перидотити, серпентинисани.
Делувијалнпо пролувијални терен интензивног спирања и јаружења. Земљиште припада еутрично
смеђем, дистрично смеђем и на мањој површини јавља се црвеница. Земљишни покривач чине
остаци листопадних шума које су се задржале по странама и удолинама, јаругамаи на
брежуљцима, на великим површинама. Местимично се јављају проређене шуме/шикаре и
пашњаци/ливаде. Комплекси обрадивих површина на билима и блажим странама овог брдског
терена. Јављају се групимично између већих површина под шумом. Терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације јављају се спорадично. Умреженост је средња. Облик поља, њива је
полуправилан (органски). У близини насеља воћњаци на малим парцелама. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Предеони образац је
интердигитални и састављен од великих фрагмената (парчади) шуме. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Драча - полузбијеног насеља, Влакча, Пајазитово,
Миронић, Прекопеча, Доње Грбице, Горње Грбице и Дреновац - разбијеног насеља, Котража,
Чумић, Мали Шењ, Велики Шењ, Мала Врбица, Угљаревац, Шљивовац, Рогојевац, Ђурисело и
Голочело - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Дивостин, Кутлово - ненасељног
подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је средња;
Јављају се површински копови, активни и неактивни;
Површински коп у Страгарима, делимично рекултивисан;
У Доње Грбице око 300 година старо стабло медунца запис (Quercus pubescens) и старо стабло
китњака (Quercus petraea);
Доминирају шуме у приватном власништву. Шуме у државном власништу се користе за
добијање техничког дрвета, а неколико састојина служе за заштиту земљишта од ерозије.
Забележен је следећи састав: изданачка шума сладуна и цера, девастирана шума сладуна и
цера, багрема, китњака и букве; шикара црног граба; вештачки подигнуте састојине црног
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бора, црног и белог бора,У пределу је од вештачки подигнутих шума укупно 33 састојине
четинара и 5 састојина багрема;
Старе (државне) шуме нису забележене;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Драчи са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Котражи, Влакчи, Горњој
Грбици, Доњој Грбици, Прекопечи и Дреновцу, а нема га у осталим обухваћеним деловима
атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта, ерозија;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949).
Шикаре грабића као регресивни стадијум термофилних храстових или грабових шума (Рујевица)
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације (Trifolio-Agrostidetum albae Velj. 1967);
суве травне формације (Trifolio -Chrysopogonetum grylli Velj. 1967, Agrostideto-Andropogonetum
ishaemi Velj. 1967);
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
074. Манастир Драча
Десетак километара од Крагујевца, на левој обали Драчке речице, налази се манастир Драча са
црквом светог Николе. Према ктиторском натпису изнад улазних врата у наосу види се да је цркву
подигао оберкапетан крагујевачки, Станиша Марковић Млатишума 1734. и 1735. године, а већ
следеће године је живописана. Заправо је, манастир Драча много раније подигнут, а почетком
осамнаестог века само обновљен, на шта указују бројне чињенице. Овоме би у прилог ишла и
чињеница да се приликом мањих истраживачких радова на живопису у цркви нашли трагови
старијег слоја фресака. Манастир Драча је био главно културно средиште у овом делу Србије
крајем осамнаестог и почетком деветнаестог века. У време Кочине крајине, монаси манастира
Драча, били су на страни Аустрије, тако да се неко време и сам Коча Анђелковић у њему крио, из
овог разлога је и сам манастир страдао од Турака. У првим деценијама деветнаестога века, Тома
Вучић-Перишић, обновио је Драчу. Тада је дограђен двоспратни звоник на западу и на крову
постављен поцинковани лим. Поред манастира су смештена два конака, у којима се налази
манастирска библиотека и архива. Црква је грађевина облика триконхоса, са полукружним
апсидама споља и изнутра. На западу је мали нартекс, а изнад централног дела наоса, уздиже се
витка купола. Доњи делови грађевине, зидани су од пешчара, а горњи у комбинацији опеке,
камена и сиге. Сликарство манастира Драче представља непроцењиву вредност. Осликана је 1735.
године у доба великих духовних превирања. Драчки живопис је најрепрезентативније зографско
дело, створено у Србији у осамнаестом веку. Прва археолошка истраживања цркве Св. Николе у
Драчи обављена су током 1967.године, од стране Завода за заштиту споменика културе
Крагујевац. Истраживањима на северној страни цркве, утврђено је да је звоник касније дозидан.
Наос и припрата цркве су једновремено грађени. Истраживањем гробова у цркви и око ње
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утврђено је да је црква манастира Драче подигнута на већ постојећој некрополи. Археолошким
радовима 2007 године, детаљно су истражени североисточни, јужни и југозападни део наоса, као
и простор припрате са гробницом Преподобног Јова Драчког која се налазила уз њен јужни зид.
Том приликом откривени су остаци старије фазе цркве и гробови међу којима су неки похрањени
пре изградње постојеће цркве анеки касније. Манастир Драча, утврђен је за споменик културе
решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 700/55, од 11. 06.
1955. године, а категорисана као добро од великог значаја за РС '' Сл. Гласник РС '', бр. 14/79.
078. Етно двориште у Драчи
Етно музеј је основан 1984.године. Сачињавају га кућа, вајат, кош и споменик из 1902. године.
Кућа је приземна, троделна. са тремом са луцима, правоугаоне основе постављена на пад терена.
Зидови рађени у бондруку, а кров на 4 воде, покривен бибер црепом. Кућа је малтерисана. Вајат је
коришћен као зграда сеоске управе у периоду од 1830 до 1902. године. То је брвнара квадратне
основе, чије су греде темељаче положене на темељ од ломљеног камена на нагнутом терену.
Зидови су од талпи сложених у ћерт. Кров је на 4 воде, покривен ћерамидом. Кош прућар је
елипсасте основе, на темељачама које носе странице од густо испреплетаног прућа. Улаз је на
средини. Кош је подигнут на блокове, а трем са кровом покривеним бибер црепом су накнадно
урађени. Споменик је из 1902. године На окућници, испод нове надстрешице чувају се кола,
саонице, круњач за кукуруз и друго, а у кући је изложбена поставка. Утврђена је за културно
добро - споменик културе одлуком СО Крагујевац од 27.08.1992.године; Општ.сл.гл.13/92;08.09.92.
079. Црква Св. Илије у Доњим Грбицама
Овај споменик културе је подигнут и
освештан 1890. године, на темељима и
зидинама старе, средњевековне цркве.
Црква је изграђена у духу моравског
градитељства,
триконхалне
основе.
Издуженог је наоса, а централна и бочне
апсиде су полукружне. Над централним
делом уздиже се ваљкасти тамбур и
купола. Фасаде су мирне, без декорације,
осим профилисаног венца у камену.
Северно од улаза у цркву је камени звоник
из 1896. године. Овај храм је попут многих
остао лишен живописа. Иконостас је
дрвени, без профилације, са устаљеним
редом икона и дверима, осликаним од
стране непознатог аутора. Црква светог
Илије у Доњим Грбицама је још значајна и
као карактеристичан пример надградње
средњовековних цркава, што је била
масовна појава у деветнаестом веку широм
Србије.

Црква светог Илије у Доњим Грбицама, утврђена је
за споменик културе, на основу члана 47. став 1.
Закона о културним добтима(„Сл. Гласник РС“, бр.
71/94),одлуком
Владе
Републике

Србије.

099. Црква "Успења Богородице" у Влакчи
Саграђена је 1873. године, на простору атара села Влакча, а у подножју брда Раковице. Реч је о
импозантној грађевини триконхалне основе, са правоугаоном припратом на западу. Бочне конхе и
олтарска апсида су споља и изнутра полукружне. Изнад централног простора наоса, уздиже се
октагонална купола, а изнад припрате, квадратни спратни звоник. Засведена је полуобличастим
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сводом, са двосливним кровом покривеним бибер црепом. Фасаде су малтерисане и бело окречене,
декорисане венцима, пиластрима и низовима слепих аркада. Под је поплочан белим мермером.
Унутрашњи зидови и свод су окречени и на њима нема живописа. Иконостас је из времена градње
цркве, са иконама рађеним крајем деветнаестог века. Иконописац је био добар цртач и одликовао
се знатним уметничким квалитетима. Нарочито добро је решио перспективу и распоред
композиционих планова. Ово дело црквеног неимарства у склопу амбијента у коме се налази, али
и својим уметничким квалитетима, поседује несумљиве споменичке вредности које захтева далеко
строжије режиме заштите.
101. Црква Св Тројице у Пајазитову
Црква је саграђена 1943.године у сред Другог
светског рата и слави други дан Тројица
(Духовни понедељак). Реч је о брвнари која и
није тако својствена времену у коме је
настала, али са друге стране то је својеврсан
симболички чин, који указује на чињеницу да
је читава нација у том тренутку била
поробљена. Ова једнобродна грађевина почива
над високим каменим соклом, и ослања се на
традиционално градитељство из времена
турске владавине. У појединим сегментима,
попут витког и полигоналног кубета, или
тростране припрате која пре подсећа на
предимензионирано прочеље, она одступа од
традиционалних
решења.
Посебан
спецификум
представља
асиметрична
четворострана апсида на источном крају.
Скромна црква настала у ратним временима,
лишена је декоративне пластике и обраде
ентеријера. Дуго се није узимала у
разматрање, обзиром да су је подигли
припадници југословенске војске у отаџбини,
а на самом освећењу је присуствовао и
ђенерал Дража Михајловић.

Представља изузетан пример пркоса и свести о
континуитету културног и духовног уздизања
нације, чак и у најтежим временима. Њен
културно – историјски значај је непобитан, и као
таква завређује озбиљнија разматрања и повећан
степен заштите.

107. Кућа Михајла Петровића у Влакчи
Михајло Петровић је ушао у српску историју, као први авијатичар, који је дао свој живот за
отаџбину. У овој кући родио се 14-VI-1884.године а пао за отаџбину 20-III-1913 године у борбама
над Скадром. Тренутно је овај објекат са окућницом у процесу утврђивања за културно добро.
Влакча лок. Алинац (245)
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Локалитет се налази у удолини, зарастао у
високо растиње. Констатована је велика
концентрација камена која вероватно потиче од
камене грађевине која је срушена, приближних
димензија 10×7м. На локалитету има и римских
опека на основу којих је локалитет датован у
антички период.

Влакча лок Кнежева пољана(244)
У документацији Завода постоји податак да са
овог локалитета потиче римски новац
Септимија Север, Јустинијанов златник и
врхови стрела. На локалитету је констатована
велика концентрација камена и камени зид
видљив у дужини од 35м који се налази на
североисточној
страни.
Археолошка
истраживања на овом локалитету нису вршена

Доње Грбице Градина (252)
Локалитет Градина спада у велико вишеслојно
насеље. Најстарији трагови датовани су у
старије гвоздено доба, млађи културни слојеву
су из III – IV века нове ере, изнад којег је тањи
хоризот са материјалом раног средњег века.
Последње насеље је датовано у X и XI веку.
Локалитет
је
откривен
приликом
рекогносцирања
Археолошког
института
1956.године а до првих археолошких
истраживања долази тек 1980.године када су
истражени периферни делови насеља

Драча лок. Слатина (255)
У шуми на локалитету Слатина, констатоване су каменене надгробне плоче димензија 1,70×0,80м.
Плоче су великим делом прекривене хумусом и лишћем. По површинским налазима утврђено је да
се на локалитету налази средњовековна некропола.
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Драча лок. Турско гробље (Гробљак) (256)
На локалитету Турско гробље налази се некропала са споменицима од неправилно клесаног
камена. Нема трагова натписа нити орнамената на надгробницима. Површина на којој се гробови
налазе је око 0,5 ha.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа, jезерске терасе-површи,
подручја развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарска шума (311) је нешто заступљенија од других земљишних
покривача. Значајно учешће има комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци у
2000. и 2006. само што су пашњаци (231) претворени у комплекс обрадивих површина (242). У
2012. јављају се пашњаци на одређеним позицијама, а мешовите шуме (313) су преведене у
лишћарске шуме односно, вештачки унесене четинарске замењене су лишћарским врстама.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 149: Извор светиња. Верује се да је извор чудотворан и да је вода лековита за плодност.
Извор је познат од давнина (за зарастање отворених рада, слабовидост и друго) поуздано се зна
још пре Другог. св. рата. Сваког 20-ог септембра мештано се скупљају, поп освешта воду и ту
прави прослава. Мештани су уредили простор око извора, место за паљење свећа и сл. У околини
нема загађивача и окружено је државном шумом.

Тачка 150: Домаћинство Вучевић Драгише. Повратник из иностранства – учесник
манифестације „Дани отвореног дворишта” Манифестација постоји од 2007. године и обухвата
лепо уређене вртове у шумадији (почело је интересовање као „Швајцарски вртови усред
Шумадије”). Сваке године учествује око 40-50 дворишта из Лапова, Кнића, Баточине, Тополе,
Аранђеловаца и Раче и проглашава се најлепше двориште за општину. Категорије су – етно
двориште, најлепши детаљ, парк двориште и кућно двориште.2015 године се укључила и општина
Брус.
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Тачка 151: Храст запис, на имању Вучовић Драгише

Тачка 152: Домаћинство Радисава Костића. Радисав више није жив, наследници постоје, али у
кући више нико не живи. Кућа пропада, а вредна је за рестаурацију.

Тачка 153: Дивља депонија / атар села Влакча. Највећа дивља депонија у Влакчи. Налази се у
центру села. Смеће угрожава околне водотоке. 100м низ пут силази се до потока Раковица, који је
угрожен смећем.
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Тачка 154: Кућа Михајла Петровића – пилота. Родна кућа првог српског пилота Михајла
Петровића, а уједно је он и прва жртва српског (према некима и светског) ратног ваздухопловства.
Кућа је у приватном власништву (Власник у Словенији) – село покушава да је откупи или да кућу
преузме на уступање, како домаћинство и сама кућа која је у лошем стању не би пропало
временом.

Тачка 155: Извор Бања. Извор је чувен по лековитости, вода је топла, никад не леди, пуши се
зими. Према неким подацима, најиздашнији је извор у Шумадији, не пресушује. У лошем је стању,
јер су неодговорни људи порушили уређене прилазе.

Тачка 156: Црквено двориште поред спомен чесме и споменику жртвама 1. и 2. св. Рата.
Споменик је заједнички за све жртве рата Котраже и Влакче– партизане, четнике и цивиле
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Тачка 157: Панорама на Маслешево, Тополу, Винчу и Пласковац из засеока Павловић.
Венчац и Букуља се одатле виде, када је ведар дан

Тачка 176: Пут за Бајазитово

Тачка 188: Село Драча. Старо сеоско домаћинство Рујевица. Идеја домаћинства је да постане
винарија и газдинство са туристичком наменом на пољу винског и сеоског туризма. Поседује 2
смештајне јединице, подрум, 5 хектара под засадом винове лозе, мању салу за ручавање. За сада је
активно лети, због недостатка затворених објеката.

Тачка 189: Виноград сеоског домаћинства Рујевица. Један од два винограда које домаћинство
има (оба су величине по 2,5 хектара). Оба млади засади. Други виноград је на брду Рујевица и
сагледава се са првог. Некада је цела Рујевица била под виноградима, са преко 50 хектара. До сада
је нестало 98% винограда. Некада познат виноградарски реон. Назив је добило по томе што је
приликом обилног града који је потаманио грожђе, оно доспело и текло у потоке давајући му
црвену, рујну боју.
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Тачка 191 – Драча / двориште етнографског музеја. Подигнут 1984 године, реновиран 2014.
волонтерском акцијом. Пре музеја на том месту била је општина из средине XIX. века. У подруму
зграде је била апсана (бувара, затвор). Музеј је опљачкан пре пар година и већина вредних ствари
је нестала.

Тачка 193: Стара школа. 1830. године отворена је прва школа у конаку манастира (150 метара од
школе код које је стајна тачка). У школу су долазила деца из свих околних села, школа је била
интернатског типа, а смештај је био у манастиру.Око 1860-их започета је изградња школе код које
је и стајна тачка. Зграда је сада оронула јер је 1961. направљена нова школа (као истурено
одељење) на путу Милановац-Крагујевац, па стара школа престаје са радом. Од 1921. до 1941 у
школи је учило око 50 ученика. Данас у новој школи има око 20-так ученика од 1-4 разреда.
(најмање је било 7 ђака). Има и око 7 предшколаца. Након отварања нове школе, стара је дата на
коришћење герантолошком центру Крагујевца који је ту сместио лица са посебним потребама. Тај
центар је био врло активан до отварања новог у Пчелицама, када се зграда и коначно напушта и
почиње пропадање. Школа се и даље води као власништво герантолошког центра, па мештани
Драче не могу ништа да ураде са њом како би је сачували. Школа је важна историјска зграда.
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Тачка 194: Манастир Св. Никола

ЈОП Кг16: Језерске терасе (површи) и алувијум реке Раче у атару
села Чумић, Лужнице и Горње Јарушице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто-брдски терен надморске висине 300 до 400 м. Река Рача, која протиче северним
делом ЈОП-а, настаје од Чумичке реке и Црвенице у селу Чумић. У овом делу горњег тока долина
јој је уска и усечена у језерским наслагама и кристаластим шкриљцима. Геолошку подлогу ЈОП-а
чине миоценски седименти: слабо везаних пешчара,конгломерати, глине, подређено кречња. Тип
земљишта је смоница. У долини Раче флувисол. Земљишни покривач доминантно чине комплекси
обрадивих површина. У атару села Чумић на овим површинама запажа се велики број воћњака и
винограда. Гајење пољопривредних култура је пре традиционално на малим и средњим парцелама.
На мањим површинама јављају се оранице које се не наводњавају, у алувијуму водотокова.
Предеони образац је праволинијски. Остаци шума су се задржали дуж водотокова и јаруга. Тип
покривача дрвенасте вегетације је сепаратан (фрагментован), конфигурација фрагментована.
Умреженост живица је средња, и на деловма ЈОП висока - предео ограђених поља. Облик поља је
мозаичан, полу правилан, до органски Доминантан визуелни елемeнат је смена остатака шума и
ораница, воћњака, као и заталасан терен. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Лужнице и Церовац - полузбијеног насеља, Чумић и Горње Јарушице разбијеног насеља, Мали Шењ - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Шљивовац,
Доње и Горње Грбице - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
У Чумићу почели да се баве производњом цвећа;
У Церовцу око 200 година старо стабло запис сладуна (Quercus fraineto), а у Чумићу око 500600 година старо дрво запис сладуна (Quercus fraineto). Стабла заслужују да буду законом
заштићена;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Лужницама,
Церовцу и Чумићу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у
Горњим Јарушицама, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
приречна вегетација од врба и топола;
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци: поднебље погодно за воћарство;
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
068. "Собрашице" у Лужницама
Собрашице или трпезари су родовске трпезе постављене у порти цркве. Служиле су приликом
црквених празника за обедовање, окупљање сродника и њихових пријатеља. Након Другог
светског рата губе своју ранију функцију и полако нестају. У селу Лужнице, очуван је већи број
ових зграда, укупно 27. Собрашице су зграде грађене у бондручној конструкцији. Могу бити
једноделне или вишеделне, спојене под заједничким кровом. У порти цркве постоје оба типа и
постављене су дуж унутрашње стране ограде. Собрашице су грађене од тесаних греда темељача
које су постављене на веће каменове на угловима и спојевима. Стране су грађене у бондручном
скелетном систему са стубовима и косницима, а кров је на 2 или 4 воде, покривен ћерамидом.
Неке имају уградне столове и клупе, које су код неких собрашица у челу софре посебно обрађене
за старешину задруге. У порти цркве до главног пута је једна (5 спојених под заједничким
кровом), до споредног пута две (једна се састоји од 6 под заједничким кровом, а друга од 4 ). Са
треће, северне стране, постављено је 12 собрашица од којих су неке урушене, а једна је изгорела.
На основу члана 1. Закона о заштити споменика културе ( Сл. Лист СФРЈ број 12/65), члана 28.
Закона о заштити споменика културе ( Сл. Гл. СРС бр. 3/66) и члана 141, Закона о општем
управном посрупку ( Сл.лист СФРЈ бр. 18/65), Собрашице у Лужницама се утврђују за културно
добро од изузетног значаја.
Горње Јарушице (258) лок. Брђане
На локалитету Брђане постоје остаци
средњовековне
некрополе.
Током
земљаних радова власници су наилазили
на скелете. На локалитету су констатоване
надгробне плоче, секундарно положене.
Једна од фрагментованих плоча је
очуваних димензија 1,90×0,70×0,25м са
урезаним
крстом
формираним
од
правоугаоних поља у којима је урезан
Андрејин крст. Димензије поља од којих је
формиран крст су 0,30×0,20 до 0,20×0,20м.
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100. Црква Св.Архангела Гаврила у Горњим Јарушицама
Саграђена је половином XIX века на темељима
доста старије богомоље из средњег века, а
посвећена је Светом Архангелу Гаврилу.
Налази се на скровитом месту у шумовитој
удолини, атара села Горње Јарушице. Реч је о
масивнијој грађевини коју чине пространи наос
са великом полукружном апсидом на источној
страни, и широка припрата на западу која
излази из равни зида. Изнад наоса се
степенасто уздиже масивна централна купола
на квадратном постољу. Она је кружног
облика, са несразмерно узаним монофорама
које се ређају у правилном низу. Кубе изнад
припрате је полигоналног облика, и такође
почива на квадратном постољу. Бачвасти
сводови изнад оба простора, покривени су
двосливном
кровном
конструкцијом
са
лименом покривком. Фасадна платна су готово
у потпуности лишена пластичне обраде, изузев
слепих ниша, узаних бифора на апсиди, и
понеке застакљене розете. Црква Светог
Архангела Гаврила у Горњим Јарушицама,
представља изузетно остварење сакралног
градитељства XIX века на простору Шумадије
и захтева адекватније мере заштите
097. Црква Св. Апостола Петра и Павла у Чумићу
У центру села, на месту које је познато под називом Пањевац, налази се парохијска црква,
посвећена апостолима Петру и Павлу. Реч је о једној од најстаријих и најочуванијих цркава у овом
делу Шумадије. Саграђена је далеке 1844. године, за време књаза Александра Карађорђевића.
Црква апостола Петра и Павла у Чумићу је монументална једнобродна грађевина, правоугаоне
основе, са великом полукружном олтарском апсидом на источној страни и огромним барокним
звоником изнад западног корпуса грађевине. Засведена је полуобличастим сводом са двосливним
кровом стрмог нагиба. Звоник смештен са западне стране је квадратне основе, зидан на два спрата
са купастим врхом покривеним металним плочицама. Скромна фасадна обрада је крајње сведена и
наглашена кровним венцем, малтерским апликацијама око прозора и портала, плитким зидним
пиластрима и кровном атиком. На источном делу је висок, барокни иконостас, чија је
конструкција израђена у дуборезу са позлатом. Иконе су дело ознатог сликара Николе Марковића
из 1871. године и од изузетне су уметничке и историјске вредности. Ова грађевина спада у ред
недовољно проучених и неадекватно схваћених дела црквеног градитељства XIX века на тлу
Шумадије, с тим у вези завређује далеко већи степен заштите од стране надлежних установа.
092. Црква "Успења Богородице" у Лужницама
Налази се у центру села, у непосредној близини задружног дома, са којим се може посматрати у
смислу специфичне амбијенталне корелације, високе вредности. Храм је подигнут 1873. године и
спада у ред најстаријих и најимпозантнијих сакралних објеката у овом делу Шумадије. Посебном
естетском доживљају порте, доприносе собрашице, које су због своје изузетне вредности утврђене
за споменик културе од изузетног значаја. Реч је о монументалној грађевини великих димензија,
правоугаоне основе створене комбинаториком базиликалног и триконхалног концепта, са мањим
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тространим бочним конхама и великом тространом олтарском апсидом на истоку. Изнад западног
прочеља доминира витка, осмострана купола, засведена издуженом полукалотом. Фасадна обрада
се одликује пластичношћу махом инспирисаном класичним узорима, са порталима, прозорима и
кровним венцима који су складно и прецизно постављени. Ентеријер је доста скромније урађен, и
у њему доминира иконостас из 1955. године, без неке веће уметничке вредности. Из свега
наведерног може се извести закључак да је црква Успења Богородице у Лужницама сакрално
остварење коме се треба посветити знатнија пажња, у смислу заштите културног и духовног
наслеђа на овим просторима.
104. Дом у Лужницама
Налази се у центру села преко пута цркве са којом гради интересантну амбијенталну целину. Ова
јавна грађевина настала је између два рата, као еклектично архитектонско остварење у основи
инспирисано класичним и романтичарским назорима. Масивни централни корпус фланкиран је са
обе стране бочним ризалитима, са складним забатима на широким малтерским пиластрима, који
који симулирају њихову статичку потпору. Богата декоративна обраде екстеријера овим се не
завршава. Прочељем доминира пространи трем са масивним лучно засведеним стубовима на које
се ослањају плитки пиластри са јонским капителима. Изнад се даље ређају, хоризонтални
кордонски венац који повезује два ризалита, профилисани кровни венац, и на крају
геометризована кровна атика. За разлику од богатог прочеља, остале фасаде су потпуно лишене
пластичности, чак су несразмерно монотоне. Из свега овде наведеног, није тешко закључити да је
зграда Дома у Лужницама једно од ретких градитељских остварења овог типа које затичемо на
сеоском подручју и самим тим завређује већу пажњу надлежне службе заштите.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
 695 Природни простор око непокретног културног добра - Граница непосредне околине
Собрашица у Лужницама.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе-површи, подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена
клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. само што су нестали пашњаци (231). У 2012. години шире се дисконтинуално
урбано ткиво (112) и оранице које се не наводњавају (211). То се може тумачити повећавањем
величине парцела ораница и модернијом пољопривредном производњом.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 0: Село Чумић. Дрво јасена запис у порти цркве Св. Апостола Петра и Павла. Црква је
саграђена 1844 године. Црква је активна, понајвише за празнике. Црква је имала најзвучнија звона
у Шумадији. Звона су рађена у Бечу, од 17 метала, од тога око 20% сребра. За време првог
светског рата страдало је доста значајне архиве од стране аустријанаца. Звона су претопљена.
Црква је била и затвор за српске војнике. Коришћена је као коњушњица. 1922 црква је обновљена
и стављена су нова звона. Могуће је да је црква саграђена од старих споменика.
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Тачка 0: Етно село / Етно школа. У Чумићу је основано Завичајно удружење – Чумићани. Након
акције удружења кућа у којој је била школа је премештена 3-4 км даље. Као школа је почела да
ради 1792 године, а када су је мајстори пребацивали, установљено је да је она већ премештена од
негде и да је још старији објекат (види се по гредама). Кућа чатмара – лако се премешта.Намера
школе је да се бави образовним туризмом. Само пет школа у Србији се бави образованим
туризмом, а у Крагујевцу ни једна. То је нов вид делатности школе и од тога би школа могла и да
живи.Ретко ко долази у села – већина села је заборављена и препуштена пропаст. Њихова једина
шанса је у формирању земљорадничких задруга и развоју заснованом на природним ресурсима.

Тачка 0: Запис оскоруша – Горњи Црвенац. Запис је повећен Св. Тројци. Сече се колач и свети
се водица. Благосиља се село, воћњаци и сл. Сточарством се мало баве. Пшеница и кукуруз – врло
ретко. Воћарство највише. Цвеће је почело да се гаји. Багрем је ређе заступљен.
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Тачка 0: Бања Дединац – Горњи Црвенац. Бања лечила реуматизам. Раније су око села и блата
биле колибе и људи су долазили ту, ноћили и лечили се. Лечили су се и коњи. У околини шумски
забрани.

Тачка0: Највиша тачка на старом друму Београд-Цариград / Брдо Светиња. У XVI веку
Турска војска је на том брду побила око 6-7 хиљада Срба, који су били живи штит. Побијени су из
освете и због тога је брдо добило име

Тачка 0: Кремењача. Потез по камену кремену – који служи за кресиво. Чувена кафана на путу са
великим свратиштем за коње из 1848. године. По њивама се још увек може наћи кремен-камен.

Тачка 0: Засеок Врбова. Запис св. Тројце – једно од најстаријих стабала у Шумадији. Стар око
500 година старо. Храст – Граница
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Тачка 0: Проклета бара је у засеоку Линовац

Тачка 0: Засеок Лимовац / Радујичино поље

Тачка 0: Засеок Лимовац / Радујичино поље / Запис Лимовачки. Један од најмлађих записа из
1993. Запис је активан на Спасовдан – Ту је највећи скуп. Обичаји су стари и све се поштује током
церемоније славе. Засеок Кленовац – није обновио запис – Била је велика дивља крушка.

223

Премештена стара кућа. Саграђена око 1880-1890. Долма / Чатмара

Тачка 168: Село Лужнице. Потез Рајац у Лужницама. Некада је био прекривен виноградима
током XVIII и XIX века по досељавању народа из разних крајева. Виногради су временом зарасли
у шуме. Нестало је око 95% винограда, а поједини вођњаци претворени су у њиве. Постоји потез
подрумине – који назив носи по бројним изграђеним (укопаним) подрумима за чување вина. Данас
подрума више нема. Крај има све мање људи и све је више напуштене земље и имања. Људи се
сада више баве повртарством, ратарством и сточарством али не више у знатном броју.

Тачка 169: Потез/чесма Ђурђевића кућа. Чесма је изграђена током Другог светског рата.
Најчешће се користила за домаћинство и за стоку. Коришћена је интензивно до изградње јавног
водовода. Чесма је сада запуштена и зарасла.

Тачка 170: Сачувана стара зграда лужничке општине. Изграђена почетком XIX века Током
времена од другог светског рата била је месна канцеларија, пекара, бифе спортског друштва. Сада
не служи нaмани, празна је.
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Тачка 171: Собрашице у порти цркве у Лужницама. Свака породица је изградила по једну
Собрашицу – које је служила као трпеза у време празника.У порти цркве у Лужницама постоје
неколико собрашица које су грађене XIX веку.Радили су их породице као своја места током литија
и светковина и као заклон од киша, сунца али и гужве. Завод за заштиту споменика културе то
одражава. Сада се собрашице не користе у те сврхе. Дан цркве је 28. августа. Црква је активна
преко 100 година. У цркви постоји и храст запис старости око 100 година.Фотографија задружног
дома који је претворен у јавни толет. Преко пута цркве.

Тачка 172: Бунар изграђен пре Првог светског рата. Вода надолази, некада се кофама захватала
данас цревом. Вода је некада била за пиће а сада није. Вода се користи за наводњавање, па унутра
бацају флаше и сл.

Тачка 173: Река Лимовац / Ћуприја. Ћуприја је направљена 1980. године. Река нема стално
воде, пресушује повремено, а може да буде и бујичног карактера. Пуно је смећа на обалама, које се
носи из Чумића и узводно Око тачке 173 налази се брдо Ковалук – у шуму се иде по бадњак, када
се скупља народ код Светине чеке и прави весеље
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Тачка 174 : Домаћинство Максимовић. Домаћинство је углавном аутентично са качаром, старом
крушком, кућом и пратећим објектима – кошем од прућа и сл. Промене су вршене на крову,
касније је дозидана још једна кућа и пилићарник.

ЈОП Кг17: Ниско побрђе под комплексима обрадивих површина у
атарима села Угљаревац, Мала Врбица, Рамача, Добрача, Каменица,
Кутлово
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто-валовит терен надморске висине 300 до 400 м. на подлози од миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине подређено кречњак. У ободном делу ЈОПа и на мањим површинама, кредног флиша, подређено кречњака, јурски кречњаци са рожнацимам
(офиолитски меланж), и кречњаци и јурски перидотити, серпентинисани. У већем делу
делувијално пролувијално подручје умереног спирања и јаружења. Земљишни покривач су
доминантно комплекси обрадивих површина и оранице које се не наводњавају. Знатну површину
јопа чине терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Спорадично се јављају
листопадне и мешовите шуме. Покривач дрвенасте вегетације се јавља у виду шумских забрана
правилних ивица до остатака шума дуж водених токова и вододерина. Конфигурација покривача
дрвенасте вегетације је Сепаратна (фрагменти). И визуелно јединство је фрагментовано. Предеони
образац је мозаичан – „велика парчад“ и „малих парчади“. Облик поља је полу правилан. Поља су
местимично ограђена живицама. Искоришћеност земљишта је висока. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Кутлово, Рогојевац, Добрача, Мала Врбица, Рамаћа и
Каменица - разбијеног насеља, Доња Грбице, Угљаревац, - потпуно разбијеног морфолошког типа
насеља,
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СТАЊЕ





Запажају се пошумљавања четинарима;
Државне шуме се користе за добијање техничког дрвета. Забележен је следећи састав:
изданачке шуме багрема, вештачки подигнуте састојине црног бора, дуглазије;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Каменици са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж главног пута, низак је у Кутлову, Рогојевцу,
Добрачи, Малој Врбици и Рамаћи, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): орхидеја - ситнолисна крушчика (Epipactis microphylla);
Утицај: ерозија, пољопривредно коришћење
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949);
Пашњаци: суве (Agrostideto-Andropogonetum ishaemi Velj. 1967, Trifolio -Chrysopogonetum grylli
Velj. 1967) и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
073.Црква Св. Николе у Рамаћи
У селу Рамаћа, налази се мала црква, која датира са краја четранаестог века. Историја цркве није
много позната, јер се село Рамаћа помиње тек у турском периоду, а није могуће поуздано
извршити идентификацију њеног средњевековног назива. Постоји могућност,да се ова црква
идентификује са црквом Куманицом, која се помиње у "Крушецском поменику" са краја
петнаестог века. Овоме у прилог иде чињеница из пописа у деветнаестом веку, где стоји да се
рамаћка црква по предању зове Куманица. Црква је облика сажетог уписаног крста. На западној и
источној страни се свод ослања на пиластре. Са западним, односно источним зидом, пиластри
образују полукружно засведене нише. Црква има витки тамбур, са спољашње стране октогоналан,
а са унутрашње кружан. Преко њега је постављена калота, за неколико самтиметара већег
пречника. На истоку је олтарска апсида полукружног облика са спољашње и унутрашње стране.
Под цркве је израђен од камених плоча квадратног облика, какав је и у делу припрате. Са западне
стране цркве, налази се припрата, приближно квадратног облика, израђена на темељима старе, већ
постојеће. Доњи делови припрате су зидани од ломљеног камена, док су горњи зидани дрвеном,
бондрук конструкцијом. Живопис је, вероватно дело македонских мајстора, који су, бежећи од
Турака, дошли у Србију у четрнаестом веку. Фреске красе зидове, сводове и куполу. Оне су врло
неуједначене уметничке вредности, те се закључује да је овај живопис радило више мајстора.
Црква Светог Николе у Рамаћи, утврђена је за споменик културе решењем Завода за заштиту и
научно проучавање споменика културе НРС бр. 699/55, од 11. 06. 1955. године, а категорисана као
добро од великог значаја за РС '' Сл. Гласник РС '', бр. 14/79.
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089. Кулакова воденица у Каменици (данас, Мија Гавриловића)
Воденица правоугаоне основе, грађена од талпи
сложених у ћерт. Кров је на 4 воде покривен
црепом. Некада са два воденична камена, сада
са једним.

095.Црква Св.Недеље у Рогојевцу
Налази се у центру села, покрај пута који води
од Крагујевца до Горњег Милановца. Црква
посвећена Светој Недељи саграђена је 1929.
године, а звоник је президан 1989.године. То је
монументалана грађевина, инспирисана духом
моравског градитељског наслеђа. Корпус храма
уздиже се над основом насталом комбиновањем
облика сажетог уписаног крста и триконхоса, а
који се у врху завршава полуобличастим
сводом. На западној страни изнад прочеља,
уздиже се високи спратни звоник, а изнад
централног
простора
наоса,
масивна
октогонална купола. Двосливни кров је
покривен
поцинкованим
лимом.
Сама
грађевина, зидана је опеком, а темељи и сокл
каменом. Фасаде, нешто сведеније декоративне
обраде, оживљене су са три хоризонтална венца
од назубљене опеке, узаним прозорима са
лучним завршетком, розетама и масивним
куполним бифорама и осликаном лунетом
изнад централног портала. Ентеријер је у
потпуности лишен орнаменталне обраде и у
новије
време
ревитализован
модерним
материјалима. Овде треба издвојити спомен
плочу посвећену мештанима пострадалим у
ранијим ратовима.

Црква посвећена Светој Недељи у Рогојевцу,
спада у ред најимпозантнијих остварења
црквеног градитељства на простору под
ингеренцијом Града Крагујевца, налази се у
изузетном стању очуваности, иако су поједини
сегменти нарушени потоњим неадекватним
интервенцијама.

Каменица Лок. Некропола у Каменици (260)
Некропола у центру Каменице налази се у воћнаку поред пута према Рамаћи. Током пробијања
локалног пута према Рамаћи половином прошлог века, откопан је део некрополе преко које је
прошао пут чиме је констатовано да се некропола ширила према југу. Археолошка истраживања
нису вршена.
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Добрача лок. Умка (276)
Локалитет лежи на једном гребену оријентисаном у правцу север-југ, са нарочито стрмим падом
према западу. Дуж пута Клисура-Добрача, који се налази на самом гребену, налази се 13 хумки
распоређених са обе стране пута. Хумке се протежу пратећи у непрекидном реду линију косе.
Висине су 0,60-2м, пречника 15-30м. Стручњаци Археолошког института САНУ из Београда и
Народног музеја у Крагујевцу, су 1950.године вршили ископавања на једној од највећих хумки.
Поред словенских средњовековних гробова, који представљају накнадно сахрањивање, наишло се
и на два гроба са урнама. Изнад ових гробова извршено је накнадно сахрањивање у халштатском
периоду. У оквиру овог истог комплекса откривена је и некропола од 75 средњовековних гробова
који чине једну хронолошку целину. То није редак случај да су Словени користили праисторијске
тумуле. Оријентација гробова је исток-запад са малом девијацијом. Од покретног археолошког
материјал су нађене наушнице, карике, перле, прстење. Средњевековна некропола је датована од
X-XIV века.
Горње Грбице лок. Рајац (248)
Велики плодан комплекс њива за обраду на потезу Рајац, познат је по бројности неолитске
керамике грубље и финије израде, оруђа од камена, секира, длета, и другог материјала. Народни
музеј у Крагујевцу је на овом делу терена вршио сондажна истраживања 1983.године. Количина
том приликом откривеног покретног материјала говори о стабилизацији винчанске културе на
овом простору.
Рогојевац лок. Умка (270)
Хумка у Рогујевцу је истраживана 1971. године. Хумка покрива 2 гроба са згрченим покојницима,
положеним у камене ковчеге покривене даскама. Покојници су били посути окером, поред оба
тела су пронађени кремени ножићи,. Изван гробних конструкција било је доста нагорелих
животињских костију. По начину сахрањивања проф. Срејовић хумку у Рогујевцу везује за прве
продоре индоевропљана западно од Дњепра и Дњестра У горњем слоју хумке откривена су још
три гроба датована у позни средњи век.
397. Средњовековни пут Рудник – Карановац – Косово
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Делувијално пролувијално подручје умереног спирања и јаружења.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. само што су пашњаци (231) прешли у терен под аграром са већим површинама
природне вегетације (243). У 2012. години шире се оранице које се не наводњавају (211). То се
може тумачити повећавањем величине парцела ораница и модернијом пољопривредном
производњом.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тачка 177: Улаз у село Рамаћа

Тачка 178: Продинац. Каптирани извор.Изграђен 1936. а обновљено 2001. Вода је исправна за
пиће, користи се и за домаћинства

Тачка 179: Поглед на Паштрм.
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Тачка 180: Спомен камен Спомен камен. Камен Сима Паштрмца, који је са камена зајахивао
коња, због ниског раста. Пар пута премештан али је остао у селу.

Тачка 181: Поглед на висове Рамаће

Тачка 182: предео Паштрма / чесма .Реновирана од стране града Крагујевца.Народ је користи за
пиће – Вода је исправна.Чесма датира отприлике између два рата – 1929 подигнута (из времена
бановине).

Тачка 183: Најстарија кућа у засеоку Паштрма. Кућа је стара скоро 200 година – требала је да
уђе у рестаурацију, али нема средстава. Унутар куће налази се предсоба, мала соба, велика соба,
још две мање собе и кујина-оџаклија.
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Тачка 184: Рудник „Главица“. Рудник затворен због недовољне количине руде – нема
исплативости извлачења, због јаловине.

Тачка 185: Визура са рудника

Тачка 186: Црква св. Ђорђа / Команица. Црква је рушена за време турске владавине, касније
обнављана. Данас под заштитим државе. У добром је стању. Активна је – народ је посећује.
Организује се и црквена слава са богослужењем и свечаним ручком који преузимају мештани.
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Тачка 187: Извориште Жабљак. За извориште се зна преко 100 година. Рестауирано и
модификовано 1972. године, јер је било пропало. Својевремено су на њему људи појили стоку – и
даље постоје корита. 23 домаћинства се одавде снабдева водом, која се допрема природним падом.
Вода је исправна за пиће.

ЈОП Кг18: Језерске терасе (површи) у делу атара села Десимировац,
Цветојевац, Јовановац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен речне терасе и алувијалних равни левих притока реке
Лепенице. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везаних пешчара,конгломерати,
глине, подређено кречњак и местимично се јављају мање површине јурских кречњака са
рознацима (офиолотски меланж), кречњаци. Тип земљишта смоница. Земљишни покривач чине
оранице које се не наводњавају и комплекси обрадивих површина са малим учешћем тена под
аграром са већим учешћем природне вегетације, углавом дуж водених токова. Шумски забрани,
остатака шума, на нивоу парцела, правилних ивица равномерно су распоређени. Просторни
образац аграрних површина је планиран са парцелацијом у низу, доминантно под ратарским
културама. Геометризација предела је доминантан визуелни елемент. Густина живица је
неравномерна, делова са веома фрагментованим и изолованим. Величина поља је мозаична од
малих до великих парцела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Цветојевац, Десимировац и Опорница - полузбијеног линеарног насеља, Јовановац и Крагујевац 4
(Петровац) - полузбијеног насеља, Нови Милановац - разбијеног насеља, Ресник - потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља, а Церовац - ненасељног подручја.
СТАЊЕ
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Искоришћеност земљишта је висока;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Десимировцу,
Јовановцу и Цветојевцу са израженом тенденцијом ширења градње дуж путева и утицајем на
морфологију насеља, умерен у Петровцу (Крагујевац 4) и са испољеном тенденцијом ширења
нове градње дуж главног пута, низак је у Новом Милановцу, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949).
Шикаре грабића представљају регресивни стадијум због уништавања термофилних храстових или
грабових шума;
Пашњаци: суве травне формације (субконтиненталне карбонатне степске формације Trifolio Chrysopogonetum grylli Velj.1967);
Влажна земљишта: поред потока;
Воћњаци:
Живице :
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Јовановац лок. Бубан (259)
По површини њива благих падина у околини извора Бубан изоравају се фрагменти праисторијских
керамичких посуда. Судећи по фрагментима керамике и комадићима кућног лепа у питању је
млађенеолитско, односно винчанско насеље.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. само што су нестали пашњаци (231). У 2012. години даље се шири комплекс
обрадивих површина на рачун ораница (211) тако се може говорити о тенденцији пада
интензификације ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Кг19: Долина реке Јасенице у атару села Страгари
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Алувијална раван реке Јасенице са ширим околним подручјем, доминантно под ратарским
културама и под комплексима обрадивих површина, са доста воћњака. Делимично су заступљени
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Геолошка подлога од миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак, надморске висине
300 до 400 м. Тип земљишта је флувисол и смоница. Местимично се јављају забрани и приречна
вегетација дуж водених токова. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо,
неповезано. Предони образац је праволинијски. Просторни образац поља чине парцеле у низу. Ово
је предео отворених поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је парцелација поља
и геометризација предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Страгари - полузбијеног линеарног насеља, Котража, Малошево, Рамаћа и Угљаревац - потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља,
СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта висок ;
Државне шуме у пределу су у облику вештачки формираних састојина црног бора и изданачке
састојине багрема;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Страгарима са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; депоније пепела и азбестног јаловишта у долини
Јасенице;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
станишта влажних шума нпр., јасена и лужњака;
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације (Trifolio-Agrostidetum albae Velj.
1967; Poo-Alopecuretum pratensis R. Jov. 1957);
Влажна земљишта: поред Јасенице;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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077. Кућа Танаска Рајића у Страгарима
Ова кућа је била родно место где је и живео
Танаско Рајић са својом породицом. Кућа је са
тридесет метара даљине већ била премештена на
локацију на којој се данас налази. Рађена је од
дрвета и изграђена је крајем осамнаестог или
почетком деветнаестог века. Грађена је на ћелицу,
преко камених темељних зидова. Под половином
куће, налази се смештен подрум. Приземни део
куће чине собе и гостинска соба. Оригинална кућа
је била дводелна. На кући су сачувана сва,
аутентична својства ове архитектуре-прозори,
врата, таваница, подрумска врата. Кућа је данас у
релативно лошем стању. Кућа Танаска Рајића у
Страгарима, утврђена је за споменик културе,
решењем Скупштина града Крагујевца, у
равноправном делокругу већа, са седницама
одржаним 9. јула 1991. године, а на основу члана
55. Закона о културним добрима ( Сл. Гл. СРС, бр.
6/90) и члана 258. Статута општине Крагујевац (
Сл.лист региона Шумадије и Поморавља, број
32/81).
090. Воденица Манастира Вољавча у Страгарима
Камена
воденица
манастира
Вољавча.
Правоугаоне основе, вишеделна са сачуваним
механизмом. Кров на 2 воде, покривен ћерамидом.
Радила до 1970-тих година. Није у функцији.
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108. Споменик Танаску Рајићу у Страгарима
Споменик подигнут у част Танаску Рајићу
налази се у центру Страгара. Споменик је
изливен у бронзи и постављен је на високо
постоље од ломљеног камена. На постаменту је
исписан следећи текст: "Танаско Рајић 17541815". Танаско Рајић је приказан у
надприродној величини, са кубуром у левој и
јатаганом у десној руци.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, алувијална
раван, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
из 2000. и 2006. само што у оном из 2006. нестали пашњаци. У обрасцу из 2012. стање је задржано
изузев што су неки земљишни покривачи ивицом предела промењени - дисконтинуално урбано
ткиво (112) у комплекс обрадивих површина, као и комплекс обрадивих површина у воћњаке и
плантаже бобичастог воћа (222).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 933: Долина реке Јасенице

Тачка 167: Ушће Сребренице у Јасеницу. Са исте тачке од моста сликана је Јаловина.
Сребреница дренира све водотоке на планини одозго, који се у њу сливају и та вода долази у
Јасеницу.
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ЈОП Кг21: Високо побрђе планине Црни Врх у атарима села
Букуровац и Велика Сугубина
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско планинско подручје планине Црни Врх надморске висине 500 до 707 м. Познатији врхови
су: Селаково брдо (541 м) у Великој Сугубини, Котрљане (570 м) у Букоровцу. Геолошку подлогу
чине доњепалеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Земљиште припада типу
сирозема. Земљишни покривач чине доминантно листопадне шуме и разређене шуме/ шикаре. На
нижим теренима и у долини реке Осенице јављају се комплекси обрадивих површина, као и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Шуме су фрагментоване
ливадама/пашњацима претежно групимично распоређени. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни визуелни елеменат је шума.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Букуровац и Велика
Сугубина - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Доња Сабанта - ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта је низак;
У пределу значајну површину заузимају шуме у државном власништву са следећим
састојинама: висока шума китњака и граба, китњака и цера, букве и граба, букве, девастирана
шума букве; изданачка шума китњака и букве, букве, пољског јасена, китњака и цера, багрема,
китњака, девастирана шума китњака и цера; шикара црног граба, шикара китњака и осталих
хелиофита; вештачки подигнута састојина америчког јасена, китњака, црног бора, белог бора.
У оквиру вештачки формираних састојина има укупно 21 састојина четинара, 53 састојине
багрема и 11састојина лишћара;
Старе (државне) шуме нису забележене;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ретко традиционалан;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: прогаљивање, сеча и крчење шума, испаша;
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Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), мезофилна станишта брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се поклапају
што указује да није било промена у размери анализе просторног обрасца.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг22: Клисураста долина реке Сребренице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Поред Јасенице на падинама Рудника настаје велики број планинских потока и река међу којима се
истичу Сребреница, Каменичка река, Гружа, Деспотовица, Качер и Брезовица. Због састава терена,
речних токова има доста, али су они сиромашни водом. Највеће водостаје бележе током пролећа,
због отапања снега и веће количине падавина. Карактерише их бујичарски ток, па долази до
повремених изливања. У самим изворишним деловима вода је чиста, али се у доњим токовима
региструје лош квалитет воде због антропогеног утицаја, тако да је чини неупотребљивом. Такође,
падине Рудника су богате многобројним изворима чисте воде, који обогаћују природне лепоте ове
области. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Страгари разбијеног насеља, а Љубичевац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Хидрографска мрежа Рудничког краја, као примарна туристичка вредност, се само спорадично
може користити у туристичке сврхе. Тако је недалеко од варошице Рудник оформљена комуна
која носи назив "Породица бистрих потока". Само под позитивним утицајем људског фактора
могу се заштити речни токови, а касније и уређењем појединих, укључити у туристичку
понуду;
У Страгарима, дуж реке Сребренице, у доба Милоша Обреновића било је 68 воденица. Сада је
остала само Цицићева. Мирослав је представник седме генерације уз воденички точак;
Државне шуме имају улогу заштите земљишта од ерозије и добијање техничког дрвета. Састав
шума је следећи: изданачка шума китњака, граба, цера, букве; девастирана шума китњака;
вештачки подигнута састојина црног бора;
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Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Страгарима са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж главног пута, а нема га у Љубичевцу.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ерозија;
Шума: ксеромезофилна станишта китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
заклоњена станишта брдске букове шуме са божиковином (Ilici-Fagetum submontanum B. Jov.
1979);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
091. Воденице и ваљавице на реци Сребрници у Љубичевцу
Представљају целину која има велики потенцијал. Наиме, дуж тока реке Сребренице која са
Рудника тече пут Страгара, налази се очувано девет воденица, од некадашњих педесет, углавном
саграђених у XIX веку. Неке од њих, обављале су и посао ваљарица. Стање ових воденица је веома
лоше, а само једна је у функцији. Срећна околност је што су механизми за млевење у готово свим
воденицама сачувани тако да је могуће да се оне поново приведу намени. Потенцијал ових
објеката је велики, нарочито ако се има у виду да је већина у селу Љубичевац које представља
очувану руралну целину, са окућницама из времена настанка воденица, као и близина
многобројних манастира у овом крају. Велика воденица, Матића воденица, Милошевића воденица,
Чолића воденица, Рајића воденица и Јевђенијевића/Цицића воденица, само су неке од њих, а
последња од набројаних је прошле године реновирана и једина Поред њих су стругаре које су у
употреби. Воденице, као и воденице са ваљавицом представљају вредан споменик традиционалних
техничких знања.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се поклапају
сем што је у 2012. години насеље у пределу смањене густине изграђености и припада комплексу
обрадивих површина (242).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 164: Воденица породице Цицић. Ради – активна.
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Тачка 160: Воденица/ваљарица на реци Сребрници / Љубичевац.Напуштена и запуштена.
Непознате старости.

Тачка 161: Ваљарица 2. На путу од Љубичевца ка Страгарима.
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Тачка 162 – Воденица/ваљарица 3. На путу од Љубичевца ка Страгарима.

ЈОП Кг23: Клисураста долина водотока Вољавче
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска долина водотока Вољавче на источним падинама Рудника окружена густом буковом шумом.
Поток прати пут. Дно долине има мали нагиб међутим, окружење је уједначеног нагиба величине
од 15 до 30º у подручју интензивног спирања и јаружења, на типично смеђе киселом земљишту на
пешчару. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Страгари - потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља, а Рамаћа - ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Поред приватних шума у горњем делу ЈОП-а налазе се шуме у државној својини. Првенствена
намена ових шума је добијање техничког дрвета. Њихов састав чине: изданачка шума китњака,
букве; вештачки подигнута састојина смрче;
Бања Вољавча;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ерозија, сеча и прогаљивање шума;
Шума: ксеромезофилна станишта китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
заклоњена станишта брдске букове шуме са божиковином (Ilici-Fagetum submontanum B. Jov.
1979);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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071. Манастир Вољавча
Три километра југозападно од Страгара, на обронцима планине Рудник, налази се манастир
Вољавча, један од најзначајнијих средњовековних споменика културе у Србији. Манастир са
црквом светих Арханђела подигао је почетком петнаестог века властелин Михајло Кончиновић из
Сребренице. Током своје историје, Вољавча је неколико пута паљена од стране Турака и неколико
пута је обнављана. Прва већа обнова манастира је била 1530. године, када је црква темељно била
президана. У историјским изворима се помиње као важно културно средиште шеснаестог и
седамнаестог века. Током 1805. било је средиште Правитељствујушчег совјета. Садашњи
манастирски комплекс, састоји се од цркве, два конака, економских грађевина и каменог оградног
зида, који га елипсасто опасује. Црква је триконхална, засведена полуобличастим сводом, са
витком куполом, која се уздиже изнад централног простора. Куполу носе четири снажна лука
разапета међу пиластрима. Нартекс је истовремен са црквом. Олтарска апсида и бочне певнице су
споља и изнутра полукружне и нешто су ниже од наоса. На западу је велики, двоспратни звоник
квадратне основе, подигнут 1838.године. Стари иконостас потиче из 1840. године и дело је
познатог уметника Јање молера. Зидови цркве остали су без живописа. Године 1805. у конаку који
је смештен на источном делу црквене порте, заседала је врховна српска власт. Карађорђе је за прво
седиште Совјета одредио манастир Вољавчу, зато што је смештен на скровитом месту, те се
сматра да су управо ту доношене важне одлуке. Јужни конак подигнут средином XIX века нешто
је новији од источног конака, али подигнут је на темељима неке старије грађевине. Археолошки
радови на цркви манастира Вољавче изведени су 1977. године. Старији ниво поплочања и гробова,
откривени уз јужни зид црвке, на основу сребрног новчића, датују се у XVI веку. Манастир
Вољавча, утврђен је за споменик културе решењем Завода за заштиту и научно проучавање
споменика културе НРС бр. 453/49, од 18. 03. 1949. године, а категорисана као добро од великог
значаја за РС '' Сл. Гласник РС '', бр. 14/79, те се на њој примењују мере заштите утврђене
Законом о културним добрима.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се поклапају
и указују да није било просторних промена у датом времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 934: Бања Вољавча
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Тачка 935: Манастир Вољавча

ЈОП Кг24: Брдо Кошутњак
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Крајњи огранак планине Црни врх према Крагујевцу, надморске висине 226 м на подлози од
миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређени кречњак.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни
визуелни елеменат је шума.
СТАЊЕ



Запуштено излетничко подручје са објекатом за спорт и рекреацију ;
Државне шуме доминантно формирају објекат за спорт и рекреацију. Поред наведене намене
шуме служе и за добијање техничког дрвета. Утврђене су следеће састојине: висока шума
лужњака; вештачки подигнуте састојине црног бора, лужњака.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: уношење четинара;
Шума: станишта шума термофилних храстових шума;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминирају мешовите шуме (313) такође, сва три обрасца се
поклапају само што се у обрасцу из 2012. земљишни покривач (мешовите шуме) представља као
објекат за спорт и рекреацију (142). Може се констатовати да није било просторних промена у
анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг25: Брдо Шупљаја у атару села Ресник и долина реке
Лепенице (исто што и Ба11)
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо Шупљаја надморске висине (358 м). Заступљен је делувијално пролувијални рељеф
интензивног спирања и јаружења са нагибима у просеку 7–15º, али је велико учешће и нагиба 1530º. Геолошка подлога од доњепалеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Тип
земљишта је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач чине отворени копови, разређене
шуме /шикаре, листопана шума и мање површине, у подножју брда, терена под аграром са већим
учешћем природне вегетације, као и комплекса аграрних површина. Образац дрвенасте вегетације
је хомоген. На брду се запажа запарложавање обрадивих парцела. Доминантан визуелни елемнат
је листопадна шума. У подножју брда алувијална раван реке Лепенице под интензивном
пољопривредом и са високом умреженошћу живица и остатака шума.
СТАЊЕ



Површински коп камена;
Шуме у приватном власништву.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ширење багрема на напуштеним парцелама;
Шума: станиште термофилних храстова сладуна и цера, остаци влажних станишта лужњака и
пољског јасена (Fraxino-Quercetum roboris Rud. 1949 s.l.) односно, пионирске заједнице врба и
топола обалом Лепенице;
Пашњаци: суве травне формације, сезонски влажне и влажне травне формације (очекује се
Trifolio-Agrostidetum albae Velj. 1967, Agropyro-Festucetum pratensis Velj. 1967, Lathyro-Galietum
verni Velj. 1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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Ресник Лок. Шупљаја (272)
На горњем платоу гребена на западној страни На некрополи је 1989.године обављено мање
брда Шупљаја, који се завршава у виду заштитно сондажно археолошко истраживање.
гребенастог снажног језичка у чијем подножју
протиче
Лепеница,
постојало
је
бронзанодопско насеље а у позније време
средњовековна некропола. На постојање
гвозденодопског насеља, указују налази
фрагмената керамичких посуда из тог периода.
Мањим сондажним истраживањем утврђено је
постојање културног слоја дебљине 0,3m.
Каменолом који на овом месту постоји
деценијама уништио је велики део насеља. На
платоу изнад и непосредно уз чело
каменолома постојала је већа средњевековна
некропола на којој су били видљиви
надгробни белези који се помињу у
литератури и које памте мештани, али су и они
такође уништени радом у каменолому.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) такође, сва три
обрасца се поклапају изузев што су у оном из 2012. мешовите шуме (313) прешле у лишћарске
шуме (311). У датом времену и у размери сагледавања мале су измене у обрасцу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг26: Алувијална раван реке Раче у атару села Чумић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Алувијална равен, шире долине реке Раче. Терен је заравњен и благо нагнут. Тип земљишта је
хумоглеј, алувијална смоница. Заступљени су комплекси обрадивих површина и терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације. Просторни образац аграрних површина је
праволинијски. Преовлађују ратарске културе. Просторни образац дрвенасте вегетације је
линијски и углавном се своди на узани појас приречне вегетације. Живице су ретко заступљене
али неповезане. оминантан визуелни елемент је природни кривудави ток реке Раче са приречном
вегетацијом.
СТАЊЕ



Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;

246



Вода реке Раче је загађена.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: локално висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажна шумска станишта лужњака и јасена на тежем земљишту, ивицом водотока
заједнице врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: глиновито (тешко) земљиште (хумоглеј);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од других земљишних
покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама природне вегетације
(243). Образац у 2006. се поклапа са оним из 2000. само што су нестали пашњаци. У 2012. години
се може констатовати да комплекс обрадивих површина доминира.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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ЈОП Кг27: Језерске терасе (површи ) и алувијуму реке Раче у атару
села Горње Јарушнице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто-брдски терен надморске висине 300 до 400 м. Геолошку подлогу ЈОП-а чине
миоценских седимената: слабо везаних пешчара, конгломерати, глине, подређено кречња. Тип
земљишта је смоница. Земљишни покривач доминантно чине комплекси обрадивих површина.
Гајење пољопривредних култура је пре традиционално на малим и средњим парцелама. На мањим
површинама јављају се оранице које се не наводњавају, у алувијуму водотокова. Предеони образац
је праволинијски. Остаци шума су се задржали дуж водотокова и јаруга. Тип покривача дрвенасте
вегетације је сепаратан (фрагментован), конфигурација фрагментована. Облик поља је мозаичан,
полу правилан, до органски. Доминантан визуелни елемeнат је смена остатака шума и ораница,
воћњака, као и заталасан терен.
СТАЊЕ


Искоришћеност земљишта је висока: оранице, воћњаци, виногради, пашњаци.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера, приречна вегетација од врба и топола
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Воћњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, језерске терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. години доминира земљишни покривач комплекс обрадивих површина (242).
Обрасци се поклапају изузев што су нестали пашњаци. У 2012. шире се оранице (211) тако да
достижу величину учешћа комплекса обрадивих површина. Наведено стање указује на
интензификацију ратарске производње односно, модернију пољопривреду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Кг28: Воћарско виноградарско подручје у атару села Маслошево
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заталасан, брежуљкаст терен на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани
пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци, у висинском појасу од 200 до 500 м.
Педолошки састав чине: еутрично смеђа земљиште и смоница. Земљишни покривач готово на
целој површини чине воћњаци и плантаже бобичастог воћа, мање површине под аграром са већим
површинама природне вегетације и местимично мале површине (забрани) под листопадним
шумама. Просторни образац дрвенасте вегетације је јако фрагментован и по облику мешовит.
Делимично линеаран, неправилан или на површини појединачних парцела. Живице су спорадично
заступљене. Просторни образац поља је планиран, равномерно распоређен. Парцеле мале до
средње величине. Интензитет коришћења земљишта је висок. Доминантан визуелни елеменат је
заталасани рељеф и парцеле воћњака и винограда. Изражена је геометризација предела.
СТАЊЕ



Утицај интензивне пољопривреде (модерна пољопривреда);
Извор воде за пиће.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: локално значајан утицај пољопривреде, ерозија;
Шума: станиште термофилних храстових шума;
Пашњаци: доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице: сиромашне местимично јако фрагментоване;
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Терен под аграром са већим површинама природне вегетације је нешто заступљенији од комплекса
обрадивих површина (242) и ораница (211). Обрасци земљишних покривача из 2000. и 2006. се
поклапају. У 2012. комплекс обрадивих површина је прешао у воћњаке и плантаже бобичастог
воћа (222), што се може тумачити повећавањем величине парцела воћњака и модернијом
пољопривредном производњом.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг29: Алувијална раван средњег тока реке Лепенице у атару
села Корићани, Драгобраћа
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У ерозивном проширењу од Корићана (од ушћа Драчке реке) до Ресника, Лепеница је у попречном
профилу плитка са благим асиметричним странама и широким дном. Заравњен, хоризонталан
терен широке алувијалне равани средњег тока реке Лепенице. Она је сталан водени ток, са благо
нагнутим долинским странама. Тип земљишта је флувисол и смоница. Земљишни покривач чине
комплекс обрадивих површина и на мањим површинама оранице које се не наводњавају.
Местимично се јављају мањи шумски забрани на парцелама правилних ивица. Просторни образац
аграрних површина је планиран са парцелацијом у низу. Преовлађују ратараске културе.
Геометризација предела је доминантан визуелни елемент. Ово је предео отворених поља, готово
без дрвенасте вегетације, сем ретког појединачног дрвећа на њивама и живицама које су
фрагментоване. Ратарске културе су доминантно заступљене. Интензитет коришћења земљишта је
висок. Уз реку Лепеницу се задржао узан појас приречне вегетације.
СТАЊЕ



Искоришћеност земљишта је висока;
Вода реке Лепенеце је загађена.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: остаци влажних станишта пољског јасена и лужњака, а ивично обалом врбе и тополе;
Пашњаци: остаци сезонски влажних и влажних травних формација (Trifolio-Agrostidetum albae
Velj. 1967);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
240. Корићани Локалитет Борачка Улица
на почетку Борачеке улице у Корићанима приликом земљаних радова ископавају се бројни
фрагменти римских посуда и делови опека. Локалитет се простире на површини од око 0,5ha.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
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Алувијална раван, језерске терасе-површи, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) такође, сва три
обрасца се поклапају што указује да нема просторних промена у анализираном времену у размери
сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кг30: Клисураста речна долина Грошанице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Долина Грошаничке реке је у изворишном делу уска и дубока клисура дужине 10 км. У доњем
делу Трешњевачко-Грошничке клисуре подигнуто је вештачко језеро за снабдевање Крагујевца
водом. Низводно у неогеним седиментима, река је изградила плитку и широку долину. Тип
земљишта на алувијуму је флувисол плодно земљиште са повољним водним особинама, у којем
преовлађују честице песка и глине. У уском делу горњег и средњег тока јављају се терени
аграрних површина са већим учешћем природне вегетације. У изворишном делу уску долину
окружују листопадне шуме. Долина је целом дужином настањена. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Грошница 1- потпуно разбијеног морфолошког типа
насеља.
СТАЊЕ




Насеља дуж саобраћајнице;
Стил изградње: савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Грошници 1.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: саобраћајнице, насеље и пољопривредно коришћење дуж долине;
Шума: на хладнијим нагибима и долиницама са влажнијим земљиштем, које су уз то доста тешког
механичког састава - припадају станишту граба сладуна и цера (очекује се Carpino betuliQuercetum frainetto-cerris B. Jov 1979);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
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Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) такође, сва три
обрасца се поклапају што указује да у протеклом периоду није било просторних промена
уочљивих у размери анализе предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА РАЧА

ЈОП Ра01: Комплекси аграрних површина на алувијалној равани
доњег тока реке Јасенице и њених притока
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен широке алувијалне равни доњег тока реке Јасенице, просечне
надморске висине око 130 м. У алувијалној равни су, поред доминантног тока Јасенице са
изграђеним насипом и њена стара и напуштена корита. Тип земљишта је хумоглеј, (тежи,
глиновити састав). Земљишни покривач чини комплекс обрадивих површина, терени под аграром
са већим учешћем природне вегетације, и на делу алувијлне равни, оранице које се не
наводњавају. Просторни образац аграрних површина је мозаичан, пре неправилан, органски.
Заступљене су парцеле мале до средњих величина. На међама и дуж пољопривредних путева су
заступљене живице и појединачно дрвеће. Шумски забрани се јављају на парцелама правилних
линија, изоловани и разбацани. Искоришћеност земљишта за пољопривреду је велика.
Доминантан визуелни елеменат је мозаична парцелација долине. ЈОП Ра01 обухвата делове атара
(катастарских општина - КО) два насеља: полузбијених линеарних насеља Сепци и Сараново.
Обухваћени делови атара оба насеља имају одлике потпуно разбијеног морфолошког типа са
веома високим нивоом дисперзије.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Вода реке Јасенице је загађена;
Шуме у приватном власништву: забрани, фрагментиране и изоловане целине, или линијски
низ шума и шикара најчешће на левој обали Јасенице;
Стил изградње је савремен и савремено-традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
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Шума: очекује се влажно станиште шуме храста лужњака и јасена или нпр., шума пољског јасена,
беле тополе;
Пашњаци: нема података, али обзиром на подигнут насип очекују се сезонски влажне травне
формације, на малим површинама;
Влажна земљишта: глиновито (тешко) земљиште (хумоглеј);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Капела брвнара у Сепцима (129)
Налази се у центру села, недалеко од гробља. Саграђена је у првој половини XIX века од
хоризонтално слаганих храстових брвана. Постављена је на равном терену, без темеља, камењем
издигнута изнад земље. На предњој страни налази се трем који има три профилисана стуба са
јастуцима и ограду од шашоваца. Кров је четвороводан, а кровни покривач ћерамида. Капела
брвнара у Сепцима утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе решењем Завода
за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2227/48 од 14.12.1948. године.

Сепци локалитет Поље (323)
Локалитет се налази на речној тераси реке Јасенице и терену који се благо спушта ка самој
реци. На њему се налазе остаци насеља које се може датовати у млађе камено доба са
одликама карактеристичним за винчанску културу.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван.
ПРОМЕНЕ ОБРАСЦА
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Значајније учешће
има терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243). Поклапају се обрасци у
2000. и 2006. само што су нестали пашњаци (231). У 2012. јавља се нови покривач – оранице које
се не наводњавају (211), што се може тумачити повећавањем величине парцела ораница и
модернијом пољопривредном производњом на одређеним позицијама у пределу.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 949 Црква брвнара
Како записи кажу, црква датира из 1820-е године, а можда је и старија. Током времена црква је
била веома оронула. Како је стављена под заштиту Завода за заштиту споменика културе, локална
самоуправа је тражила дозволу за њено реновирање. Цела црква је подигнута 1 метар, затим је
подметнут камен и црква спуштена, јер је према писаним подацима црква лежала на камену (6
комада). Раније је у цркви било богослужење па је прекинуто до реновирања 2002. године, када је
служба настављена. Сваке прве недеље у месецу, одржавају се и крштења и венчања. Црква
припада црквеној општини Клока, а налази се у Сепцима. Црквена слава је Трнова Петка, 8.
августа, тада се скупи преко 300 људи на светковини.
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У близини цркве се налази стабло храста, за који постоји запис да га је посадио мештанин 1892.
године. Многи мештани сматрају да је храст старији. Међутим, станишни услови су такви да се на
око 6-7 метара дубине налази подземна вода и тло је песковито, што изузетно погодује расту и
развоју храста.
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ЈОП Ра02 Комплекси аграрних површина на алувијалној равани
доњег тока реке Раче
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен плитке и проширене долина реке Раче која је код варошице Рача
широка 800-900 м. и просечне висине око 130 м. Рача је равничарска река са изразито вијугавим
током. Има екстремне режиме водостаја, преко лета готово пресуши (недовољних падавина,
повећаног испаравања и слабе издашности извора) с’јесени и пролећа, нагло набуја (на сам ток
утичу бујичне притоке) и плави алувијалну раван углавном низводно од насеља Рача. Због тога је
изграђен насип од Андровца. Долина је испресецана поред главног водотока, потоцима и старим
коритима Раче. Тип земљишта је хумоглеј, (тежи, глиновити састав - најчешће ритска црница).
Доминантан земљишни покривач чини комплекс обрадивих површина са мањим деловима терена
под аграром са већим учешћем природне вегетације, и на делу алувијлне равнии са ораницама
које се не наводњавају. Просторни образац аграрних површина је мозаичан, пре неправилан,
органски. Заступљене су парцеле мале до средњих величина, доминантно ратарских култура.
Обрада пољопривредних површина пре модерна. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи
узане међе и живице дуж пољопривредних путева, појединачно дрвеће, приречну вегетацију и
остатке шума (забране). Шумски забрани се јављају на парцелама правилних линија, изоловани и
разбацани на целој површини алувијалне равни, а линеарни распоред (галеријске шуме) прате ток
реке где нема насипа. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће одлике
морфолошких типова насеља: (а) ненасељеног атара насеља Адровац, (б) потпуно разбијеног
морфолошког типа у атару насеља Вишевац, Доња Рача, Сипић и Поповић, (в) разбијеног
морфолошког типа у атару насеља Мирашевац и Рача, и (б) полузбијеног морфолошког типа у
атару насеља Вучић, са тенденцијом ширења и концентрације градње дуж улазно-излазног путног
правца према Рачи.

СТАЊЕ







Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Шуме у приватном власништву: – забрани, фрагментиране и изоловане целине;
Вода реке Раче је загађена;
Стил изградње је савремен и савремено-традиционалан;
Изграђеност насеља се креће од ненансељеног и веома високог до умереног нивоа дисперзије.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
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Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажна станишта јасена и лужњака;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: хумоглеј;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја ни објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека. Обрасци се поклапају
у 2000. и 2006. У 2012. оранице (211) су на новим позицијама у пределу односно, повећано је
њихово процентуално учешће. Може се закључити да промене показују тенденцију
интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ра03: Долина средњег тока реке Раче и њених притока
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Предео обухвата долину реке Раче, од села Јарушице до Малог Вишевца. Терен је заравњен и
благо нагнут у нешто ужој речној долини, опкољена нагибима и до 30º са десне стране. Тип
земљишта је хумоглеј, алувијална смоница. Заступљени су комплекси обрадивих површина и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Просторни образац аграрних
површина је пре неправилан, органски. Преовлађују ратарске културе. Просторни образац
дрвенасте вегетације је линијски и углавном се своди на узани појас приречне вегетације. Живице
су ретко заступљене. Доминантан визуелни елемент је природни кривудави ток реке Раче са
приречном вегетацијом. ЈОП Ра03 обухвата узане делове атара (катастарских општина - КО)
четири насеља: разбијених насеља Ђурђево, Борци и Доње Јарушице, и полузбијеног линеарног
насеља Вишевац. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће одлике морфолошких
типова насеља: (а) ненасељеног атара насеља Вишевац. и (б) потпуно разбијеног морфолошког
типа у атару насеља Ђурђево, Борци и Доње Јарушице.
СТАЊЕ


Искоришћеност земљишта је висока;
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Претежно ратарске културе;
Вода реке Раче је загађена;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: локално висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажна шумска станишта лужњака и јасена на тежем темљишту;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: глиновито (тешко) земљиште (хумоглеј);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема података.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја ни објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВE
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, речна долина, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). У 2000. велико учешће мешовитих шума (313) прецизније, вештачки унетих
четинарских шума (312) у лишћарским шумама и стаништима. У 2006. потискују се четинарске
шуме, а у 2012. потпуно су потиснуте.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ра04: Речне терасе и језерске површи леве обале доњег тока
реке Јасенице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен речне терасе локалитета Горње Поље. Нагиби су у просеку од 0 до
3º што омогућава обраду земљишта без антиерозоних мера. Тип земљишта је смоница, која се
јавља непосредно изнад алувијалне равни. Преовлађују површине под ораницама које се не
наводњавају. Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле средње до велике
делимично паралелно распоређене. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат овог
типа предела. На међама су местимично заступљене живице и појединачно дрвеће. Преовлађују
неограђена, отворена поља. Површина под шумом су ретке и на малим парцелама. Исто тако је и
са воћњацима. Искоришћеност земљишта за пољопривреду је велика. Предео је настањен.
Обухвата делове атара (катастарских општина - КО) два насеља: полузбијених линераних насеља
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Сепци и Сараново. Обухваћени делови атара оба насеља имају одлике полузбијеног линеарног
морфолошког типа. Изграђеност насеља има умерени ниво дисперзије.
СТАЊЕ



Искоришћеност земљишта је висока;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, ређе традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: нешто свежија станишта са храстом лужњаком и грабом;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације ;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Сепци локалитет Поље (323)
Локалитет се налази на речној тераси реке Јасенице и терену који се благо спушта ка самој реци.
На њему се налазе остаци насеља које се може датовати у млађе камено доба са одликама
карактеристичним за винчанску културу.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, речна долина, речне и језерске терасе, активна и умирена
клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају оранице које се не наводњавају (211) такође, сва три
обрасца кроз анализирано време се поклапају. Подразумева модерну пољопривреду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података

ЈОП Ра05: Брдо Градиште у атару села Вишевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо Градиште са врхом венац надморске висине (376 м). Геолошка подлога од доњепалеозојских
гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Заступљен је делувијално пролувијални рељеф,
подручје умереног спирања и јаружења са нагибима доминантно од 7 до 15º, али на одређеним
позицијама и преко 30º. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач је
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листопадна шума и мање површине терена под аграром са већим учешћем природне вегетације.
Континуирани образац дрвенасте вегетације (шума) је визуелно хомоген и представља доминантан
елеменат у пределу. Предео обухвата ненасељени део атара (катастарске општине - КО) насеља
Вишевац (полузбијено линеарно насеље).
СТАЊЕ



У источним и јужним деловима ЈОП-а присутно је напуштање обрадивих површина и ширење
багрема;
Изданачка шума сладуна и цера, као и изданачка шума липа

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширење багрема на напуштеним парцелама;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишт:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


МПС21 Меморијални природни споменик Градиште.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се
поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 951: Место рођења Карађорђа
Брдо Градиште, висине је 316 метара, на самом врху је постојала градина, односно утврђење из
времена праисторије. Наводно је постојало и у средњем веку, али за то нема писаних потврда.
1476. године у Турском попису постоји село Градиште, које се налазило негде у подножју брда.
Брдо је обрасло шумом. Доминантна врста је липа која је овде аутохтона. Шума је 1941. године у
потпуности посечена од стране немаца. Данашња шума је изданачки, настала након сече.
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ЈОП Ра06: Брежуљкасто брдски терен у атарима села Ђурђево и
Борци
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдски рељеф ниског побрђа огранака Рудника, надморске висине од 300 до 400 м. Највиша тачка
је брдо Голубица (Голубац) са врхом Висак (396 м). Геолошка подлога чине доње палеозојски
гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. На подручју ЈОП-а протиче река Крчмара и
Мучибабски поток, десне притоке реке Раче. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште.
Заступљен је делувијално пролувијални рељеф интензивног спирања и јаружења. Најзаступљенији
земљишни покривач је комплекс аграрних површина, веће присуство имају воћњаци, као и
листопадне и разређене шуме - шикаре. Просторни образац дрвенасте вегетације је повезан
нарочито на падинама у западном делу предела. Просторни обрасци аграрних површина су
агрегацијски (груписан) и неравномерно распоређени. Парцеле мале и средње величине. Обрада је
комбинација модерне и традиционалне пољопривреде. Живице су повезане, али местимично
фрагментоване. Запаже се учешће појединачног дрвећа на њивама. Доминантан визуелни елеменат
је шума у комбинацији са запуштеним воћњацима. У обухваћеним деловима атара насеља јављају
се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а), потпуно разбијеног морфолошког типа у
атару насеља Мало Крчмаре и (б) разбијеног морфолошког типа у атару насеља Ђурђево, Борци и
Велико Крчмаре. Изграђеност насеља се креће од ненансељеног до високог нивоа дисперзије.
СТАЊЕ







Присутно је напуштање обрадивих површина и ширење багрема на њима као последица
депопулација и старачких домаћинстава;
Загађење водотокова;
Проблеми са пијаћом водом, јер се бунари налазе поред река, и колективне фекалне
канализације, 7-8 месеци годишње вода се сме користити само као техничка због повећаних
концентрација амонијака и нитрата;
Некада су људи чували своје шуме; кад се оде у шуму, гледа се стабло које је криво, болесно и
оно се сече, ретко се дешавало, и не без преке потребе, да се секу највећа стабла која су здрава
и права. Сада, наследници тих шума врло ретко користе чисту сечу, односно секу се сва стабла
до земље без обзира на старост и здравствено стање;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, а ређе традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
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Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станиште термофилних храстова сладуна и цера међутим, у јаругама су могућа и станишта
брдске букве (топоним Буковац);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци: напуштене парцеле шљивика на којима се шири багрем;
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Борци локалитет Маџарско гробље (317)
Локалитет се налази на падини брда изнад реке Раче, пресечен путем који повезује Ђурђево и
Борце. На овом простору се налазе средњовековни камени надгробни споменици једноставне
израде, без украса, постављени хоризонтално преко гробова.
Борци локалитет Црквина (318)
Локалитет се налази на падини уз десну обалу реке Крчмаре.
Археолошким истраживањима Завода за заштиту споменика културе
Крагујевац овде су откривени остаци цркве у облику триконхоса,
димензија 11,3м × 6,65м са некрополом око ње. Зидана је делимично
обрађеним каменом без кречног малтера.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека, али велико учешће
има и шума. У 2006. потискује се мешовита шума (313) и остаје лишћарска (311), потпуно је
потиснут пашњак (232). У 2012. потпуно је потиснута мешовита шума у лишћарску.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 953: Породична кућа Добрице Радића у Борцима. Кућа стара преко 100 година, коју су
саградили његови баба и деда. Кућа је оригиналног изгледа из времена градње, једино је замењена
ћерамида због прокишњавања. У околини су били воћњаци, претежно шљива, али су сада
запуштени и прешли у шуму. Са задње стране куће су њиве. Приметан је утицај модерне
пољопривреде, јер саговорник користи кап-по-кап систем за заливање, а воду пумпом извлачи из
јаруге.
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Тачка 954: Локалитет Летовиште у Борцима. На фотографијама је забележена ограда, пејзажи
са шумом, брдовито подручје. Поток Мучибаба се налази на локалитету са једне стране, а са друге
стране је поток Крчмара. Све куће које се налазе у околини су распоређене тако да су једне биле
до Мучибабе, а куће са друге стране су биле до Крчмаре, због топографије (заклоњено од ветра) и
доступности воде. Брдо са друге стране Крчмаре је Збеговиште. Преовлађује багрем, као
последица напуштања обрадивих површина и шљивика.

ЈОП Ра07: Агро-шумски брежуљкасто брдски терен у атарима села
Велико и Мало Крчмаре
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдски рељеф надморске висине око 300 м. Заступљен је делувијално пролувијални рељеф
интензивног спирања и јаружења. Нагиби су у просеку 3 – 7º, на платоима 0 – 3º (погодна за
оранице), а падине јаруга и до 15º. Геолошку подлогу чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити. Тип земљишта је лесивирано и еутрично смеђе земљиште. Преовлађује
комплекс обрадивих површина у земљишном покривачу. На мањим површинама су заступљени
теренима под аграром са већим учешћем природне вегетације и делом под листопадним шумама.
Дуж потока и јаруга задржале су се шуме које образују карактеристичан линеарни распоред и
формирају дендрични просторни образац. Местимично се јављају забрани и шуме на парцелама
правих ивица. Између остатака шума јављају се комплекси аграрних, претежно ратарских култура.
Воћњаци су заступљени на малим парцела и традиционално су везани за окућнице. Просторни
образац поља је агрегацијски, делимично са парцелама у низу. Обрада је савремена са остацима
традиционалне. Живице су делимично заступљене линеарне, често фрагментоване. У обухваћеним
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деловима атара насеља јављају се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) ненасељеног
атара насеља Сипић, (б) потпуно разбијеног морфолошког типа у атару насеља Војиновац, и (в)
разбијеног морфолошког типа у атару насеља Велики Крчмар и Мали Крчмар. Изграђеност се
креће од ненансељеног до високог нивоа дисперзије.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња, мада су услови идеални за воћарство;
Стил изградње је савремен и традиционално-савремен, а ређе традиционалан;
Приватне шуме, забрани.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова (топоними Церјак, Липовац) на билима и платоима, а у
јаругама мезофилна станишта;
Пашњаци: суве травне формације
Влажна земљишта: око потока, у окружењу смеђих земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
130. Кућа Павла Цукића у Великом Крчмару
Налази се у засеоку званом „Цукићски крај“. Везана је за име познатог војводе из Првог српског
устанка Павла Цукића. То је пространа грађевина правоугаоног облика, са четири симетрично
распоређене просторије. Због бројних преправки које је током времена претрпела грађевина је
скоро потпуно изгубила етнографске вредности, али њена вредност као историјског споменика и
даље остаје. Утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе решењем Завода за
заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1175/51 од 19.11.1951. године.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се поклапају
у 2000. и 2006. години. У 2012. мешовите шуме (313) су постале лишћарске 311 (уклоњене су
културе четинара), оранице (211) су се прошириле на још једној позицији.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ра08: Језерске терасе (површи) у атарима села Вишевац,
Ђурђево, Поповић, Мирашевац, Сипић, Вучић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине од 100 до 200 и преко (до 300 м према ЈОП-у
Ра06), са нагибима у просеку 3–7º, а падине јаруга и до 15º, на делувијално-пролувијалном рељефу
умереног спирања и јаружења и језерским терасама, на геолошкој подлози од миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак и мањим делом од
доње палеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита. Заступљено је еутрично смеђе
земљиште. Земљишни покривац је под комплексима обрадивих површина, теренима под аграром
са већим учешћем природне вегетације и листопадним шумама. На језерским терасама јављају се
оранице које се не наводњавају. Притоке реке Раче су формирале своја корита у језерским
наслагама (Мирашевачки, Сипићки поток). Дуж потока и јаруга задржале су се листопадне шуме
које образују карактеристичан линеарни распоред и формирају дендрични просторни образац.
Местимично се јављају забрани и шуме на парцелама правих ивица. Између остатака шума јављају
се комплекси аграрних, претежно ратарских култура. Воћњаци су заступљени на малим парцела и
традиционално су везани за окућнице. Просторни образац поља је агрегацијски, делимично са
парцелама у низу. Обрада је савремена са остацима традиционалне. Живице су фрагментоване
претежно праволинијске. Предеони образац је дендричан. У обухваћеним деловима атара насеља
јављају се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) разбијеног морфолошког типа у атару
насеља Ђурђево, Мирашевац и Вишевац, и (б) полузбијеног морфолошког типа у атару насеља
Поповић, Вучић и Сипић. Изграђеност насеља се креће од високог до умереног нивоа дисперзије.
СТАЊЕ








Искоришћеност земљишта је висока;
Загађени водотоци;
Подручје богато термалним и минералним изворима са великом терапеутском вредношћу и
широким индикацијама;
Приметан одлив становништва, и демографска слика се мења (старачка домаћинства);
Терен погодан за воћарство и виноградарство;
Доминира ратарска производња мада су услови идеални за воћарство;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-савремен, а ретко
традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
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Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: термофилна станишта храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: око потока у окружењу смеђих земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Вучић локалитет Јасенице (321)
На потезу уз реку Јасеницу, на њивама које се простиру са леве стране реке, приликом орања
јављају се фрагменти керамике. Такође, на овом месту су пронађене и камене секире. На основу
површинских археолошких налаза локалитет је датован у период неолита.
Сипић локалитет Коњче (324)
Локалитет се налази на падини која се стрмо спушта ка потоку. На њему има остатака керамике, и
фрагментованих секира са сечивом лепезасте профилације карактеристично за гвоздено доба, као
и два пирамидална тега од печене земље.
Сипић локалитет Медна (325)
На њивама и око окућница у засеоку Медна у Сипићу, налазе се камене алатке, кремење и остаци
керамичких посуда. Керамика је углавном украшена канелурама, а ретко и геометријском
орнаментиком по ободу посуде. Међу покретним материјалом су такође откривене бушене секире
и чекићи фине обраде, кугле, глачалице, тегови крушкастог облика и пршљенци. Материјал се
према својим стилским карактеристикама може датовати у бронзано доба.
132. Црква Св.Козме и Дамјана у Сипићу
У центру села, налази се црква посвећена светим врачевима Кузману и Дамјану, сазидана
1928.године, на темељима старе цркве из XIX века. То је велика триконхална грађевина, засведена
полуобличастим сводом, са октогоналном куполом, која се на четвртастом тамбуру уздиже изнад
наоса. Олтарска апсида и бочне конхе, споља су петостране, а изнутра полукружне. На западу се
налази квадратна припрата са звоником на спрату. Фасада је вишебојно обрађена у алтернацији
белог малтера и опеке, али и декоративном пластиком, стилизованим полустубићима и
архиволтама који истичу висину граћевине и вишеструко профилисаним кордонским венцима.
Новопостављени иконостас је дрвен, нископреградни, на мермерном постаменту. Иконе су рађене
у духу савремене неовизантијске школе, док је стари иконостас демонтиран а иконе смештене у
оближњој школи.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа, језерске терасе, активна
и умирена клизишта, алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се готово
поклапају у 2000. и 2006. изузев што је нестао пашњак (231). У 2012. јавља се нови покривач
дисконтинуално урбано ткиво (112) јер је дошло до погушњавања насеља.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 956: Винарија породице Павловић. У власништву породице Павловић је винарија и
хектар и по винограда. Подрум је основан 2010. године. Релативно је млад засад винове лозе. Лоза
је стара 3 године. Мотив за бављење виноградарством је љубав. 2014. година, је била јако лоша
година за винову лозу. Због пламењаче и ниског квалитета грожђа, вино није ни прављено. На том
месту пре нису постојали виногради, а у околини се све више оснивају махом воћњаци, због
идеалних услова за бављење воћарством и виноградарством. На овом подручју је било врло јака
земљорадничка задруга па су се мештани углавном опредељивали за ратарство и сточарство. Ту је
такође била и фабрика сточне хране и фарма свиња. Како је то све пропало у назад 20 година, тако
млађе генерације (око 40 година) почињу да подижу засаде воћа и винограде. У општини Рача, ово
је тренутно највећи виноград. А пре ратарства, је вероватно била шљива. Пре неколико година, на
иницијативу саговорника, основано је удружење воћара „Вожд“, едукативног карактера.
Саговорник описује предео као благо брдовит, валовит, типични шумадијски предео. Добро је
снабдевен водом, али дискутабилан је квалитет воде. Још увек доминира ратарска производња, као
коришћење земљишта, услови су идеални за гајење воћа и парцеле су мале (илустративни пример:
један власник има 4 хектара њива, али разбацано на 5 локалитета под различитим нагибима).

Тачка 957: Мирашевачка бања.На локалитету се налази први и најстарији извор лековите воде у
селу. Народ дуго користи тај извор за лечење реуме. Користи се блато, помешано са водом и
превија се на оболело место, и доказано је да успешно побољшава реуматска стања. Извор је
старији од 100 година. Постоји елаборат који показује да је вода ношена на анализу у Француску
да се одреди квалитет, и да је она друга у Европи по квалитету. Због малих количина, одустало се
од експлоатације; било је покушаја да се бушењем дође до већих количина, али и на дубини од 60
метара, где се налази веома тврда стена, нису пронађене веће количине воде.

Тачка 958: Уређени део Мирашевачке бање. Према подацима саговорника, овај део је уређен
1953-1954. године, постављене су славине, одводи, и народ је користио ту воду за свраб очију. Ту
су биле такође воде за реуму, али слабије; тако да на једном месту постоје извори различитог
састава. Народ је неких 10-ак година користио те изворе, али после неке поплаве почело је да се
разрушава, поскидане су славине и остало је запуштено. Обично пред изборе, покреће се прича о
обнови извора, али се још ништа није покренуло.
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Тачка 959: Поток Мирашевац, стара воденица

ЈОП Ра09: Зараван у атарима села Саранови, Ђурђево, Сепци,
Вишевац и Доње Јарушице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зараван састављена од језерских тераса северно од Доње Раче идући ка долини Јасенице, али је
предео доминантно у брдском појасу (до 270 м) на делувијално-пролувијалном рељефу умереног
спирања и јаружења, са нагибима у просеку 3–7º, а падине јаруга и до 15º. На подручју Вишевца
нагиби су у просеку 7–15º (и до 30º). Геолошка подлога је од миоценских седимената: слабо везани
пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Заступљено је еутрично смеђе земљиште.
Покривач је под комплексима обрадивих површина. На језерским терасама јављају се оранице које
се не наводњавају. Предео пресецају притоке река Јасенице и Раче. Дуж потока су се задржале
листопадне шуме које образују карактеристичан тракасти распоред и дендрични просторни
образац. Између дендричних образаца шума јављају се комплекси аграрних, претежно ратарских
култура. Одличан положај за оранице на заравнима са падом од 0–3º. Воћњаци су заступљени на
малим парцела и традиционално су везани за окућнице. Образац поља је агрегацијски, делимично
са парцелама у низу. Обрада је савремена са остацима традиционалне. Живице су фрагментоване,
праволинијске. Предеони образац је дендричан. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се
следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) разбијеног морфолошког типа у атару насеља
Ђурђево, Борци и Доње Јарушице, (б) полузбијеног морфолошког типа у атару насеља Сепци, и (в)
полузбијеног линеарног морфолошког типа у атару насеља Вишевац. Изграђеност насеља се креће
од високог до умереног нивоа дисперзије.
СТАЊЕ


Интензитет коришћења земљишта умерен, локално висок;
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Потенцијали за гајење здраве хране;
Клизишта на одређеним позицијама;
Стил изградње стамбених објеката је савремен, традиционално-савремен и традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстових шума (топоними Дреновача, Церје);
Пашњаци: сувље травне формације;
Влажна земљишта: око водотока у окружењу смеђих земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Вишевац локалитет Вишевчић (319)
На речној тераси ка реци Рачи, на потезу званом Вишевчић, откривени су трагови једне зграде
грађене од опеке. На основу откривених налаза међу којима су једна гвоздена секира, део
бронзаног жишка и фрагменти мозаика изведени белим и црним каменчићима, локалитет је
датован у антички период.

134. Спомен комплекс у Вишевцу
Спомен пирамида се налази на месту званом „Градиште“, у шуми, испред сада напуштене,
девастиране зграде планинарског дома. Посвећена је Александру Првом Карађорђевићу.
Саграђена је 1936. године од фугованог камена, гвожђа и бетона. На врху пирамиде се налази
гвоздени крст, а изнад гвоздених врата постављена је спомен плоча од белог мермера. Капела је у
релативно добром стању. Потребно је чишћење од махoвине и санација влаге која је довела до
опадања малтера и боје са таванице, а која долази од продора воде. Споменик Карађорђу
постављен је поред Спомен чесме такође њему посвећене, и откривен 14. новембра 2004. године,
поводом 200 година од Првог српског устанка. Ово је фигура Вожда, изливена у бронзи, висине
2,80 метара, а рад је академског вајара Станимира Павловића из Београда. Ливење је извршио
мајстор Милутин Стојановић из Малог Пожаревца од симболично топовских чаура, донације
војске Србије и Црне Горе. Ова монументална скулптура моделована је у реалистичком
маниру.Фигура је представљена у раскораку,у одећи из тог периода XIX века, са свим инсигнијама
једног хајдука. Постављен је на квадратном постаменту од белог мермера, тако да су му поглед и
испружен прст,уперени према цркви „Св.Ђорђа“ и брду „Градишту“, где је рођен. На чеоној
страни постамента се налази бронзана плоча са натписом.Спомен чесма на почетку села Вишевац,
поред самог пута Рача – Топола, подигнута је 1924.године.То је било прво спомен обележје у овом
селу посвећено сећању на рођење Карађорђа. Чесма је изграђена од гранита, у облику
четворостране пирамиде, величине 620 x 130 цм. На врху се завршава буктињом од белог мермера.
Са предње стране, изнад славине за воду, постојао је бронзани рељеф са представом Карађорђевог
лика, који је око 1950. године украден са тог места. Касније, поводом 175. година од Првог
српског устанка, 1979.године, постављен је нов бронзани рељеф са Карађорђевим ликом.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа, језерске терасе, активна
и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) . Обрасци се готово
поклапају у 2000. и 2006. изузев што су нестали пашњаци (231). У 2012. мешовите шуме (313) су
постале лишћарске 311 (уклоњене су културе четинара), оранице су се прошириле и заузеле нове
позиције. Може се закључити да промене показују тенденцију интензификације пољопривреде
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 950: Вишевац- реплика комплекса из времена Карађорђевог рођења

Тачка 952: Породична кућа Мирослава Степковића званог Мире у Ђурђеву. Некада је у
Ђурђеву било 3 школе: једна на брду, једна у Лукањама и једна у Барама. Сада има само једна
осмогодишња школа, која броји мање од 50 деце.

Тачка 955: Црква у Горњим и Доњим Јарушицама . Мештани оба села користе ову једну
цркву, а катастарски припада атару Горње Јарушице. Црква је пронађена 1822. године у кршу, и
кмет сеоски (Губеровачки) је обавестио кнеза Милоша Обреновића о проналаску цркве у
урушеном стању. Те године је Милош Обреновић дошао, тада је и преноћио код Петра
Матијашевића у Борцима, како се наводи у записима, који је имао кућу- брвнару са 9 катова
шиндри (висока, лепа кућа). Приликом откопавања, црква је откопана до висине прозора, и због
страха од урушавања (терен је стрм и земља са горње стране врши притисак) одустали су од
откопавања цркве до самог пода. На висини до које су откопали стару цркву постављен је под и
настављена је даље да се надзиђује црква у висину. Тако да се не зна из ког је тачно периода стара
црква била и ко је ктитор. На челу цркве постоји знак који показује да је црква надзидана са
надгробним споменицима, који су били около, они су скупљени и узидани. Приликом откопавања
цркве нађена је остава са новцем, који је предат кнезу Милошу Обреновићу, који је тај новац
уложио у градњу цркве, и сам је донирао одређену своту за обнову цркве. То ми је била нека врста
цркве покајнице, јер је 1918. године убио кнеза Павла Цукића, који је одатле из Крчмара, и
финансирао је обнову цркве да би окајао грехе. Иначе, цркве се помиње у турским пописима из
1572. године са два калуђера, који су плаћали данак Турцима.
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ЈОП Ра10: Језерске терасе (површи) у атарима села Вишевац,
Бошњане, Доња Рача, Адровац и урбаног насеља Рача.
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто валовити терен у појасу од 100 до 200 м надморске висине, расте у брдовит до 300 м,
на делувијално-пролувијалном рељефу умереног спирања и јаружења, као и на језерским терасама,
са нагибима у просеку 3–7º, а падине јаруга и до 15º, на геолошкој подлози од миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Заступљено је
еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина,
теренима под аграром, са већим учешћем природне вегетације и малој површини под листопадним
шумама. На језерским терасама јављају се оранице које се не наводњавају. Дендрични просторни
образац дрвенасте вегетације у облику шума су се задржали дуж потока, левих притока реке Раче
и у јаругама. Местимично се јављају забрани шума на парцелама правих ивица. Између остатака
шума, на заступљени су комплекси аграрних, претежно ратарских култура. Воћњаци су
заступљени на малим парцела и традиционално су везани за окућнице. Просторни образац поља је
агрегацијски, делимично са парцелама у низу. Обрада је савремена са остацима традиционалне.
Живице су фрагментоване претежно праволинијске. У обухваћеним деловима атара насеља
јављају се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а) ненасељеног атара насеља Рача, (б)
потпуно разбијеног морфолошког типа у атару насеља Вишевац и Доња Рача, и (б) полузбијеног
линеарног морфолошког типа у атару насеља Бошњане и Адровац. Изграђеност насеља се креће од
ненасељеног и веома восоког до умереног нивоа дисперзије. У насељу Бошњане сачувани су
остаци старог сеоског центра који је напуштену процесу трансформације насеља, када се у 20. веку
јавила тенднеција линеарног развоја дуж државног пута.
СТАЊЕ




Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња, мада су услови идеални за воћарство због нагиба. Топоними
Градине, Крушар, Виноградарско брдо говоре о традицији овог предела;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и савремено-традиционалан, а ретко
традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
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Шума: фрагментовани, изоловани, забрани. Топоними Дубчић, Липар, Трнавица (Prunus spinosa)
упућују на храстово станиште, али стрме падине окренуте северу и јаруга упућују на мезофилније
станиште брдске букве (топоним Буковина);
Пашњаци: доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу смеђих земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Адровац, Локалитет Поље (316)
Уз реку Рачу, на потезу који се назива Поље, пронађени су остаци зграда, као и значајне количине
бакарног и сребрног новца са ликом Константина и Гордијана из III – IV века, врхови за стреле и
неколо фибула. На једној од њива откривено је неколико гробова са урнама. Испод римског
хоризонта налази се и слој старијег гвозденог доба у оквиру кога је откривено неколико посуда
које се могу хронолошки одредити у бронзано доба.
127. Црква брвнара у Рачи
Налази се на гробљу у Рачи крагујевачкој. Саграђена је, према запису у трму цркве, лево од
улазних врата, 1827. године. Преко темеља постављена је масивна храстова греда темељача, а
изнад ње су у хоризонталном низу слагана ручно тесана храстова брвна. На источној страни цркве
брвна су тако сведена да чине полукружну олтарску апсиду. На западној страни цркве је трем са
четири профилисана храстова стуба са јестецима. У унутрашњости цркве простор је подељен на
два дела, наос и олтар. Између њих је и дрвена преграда иконостаса без првобитних икона из XIX
века. На цркви су два мања прозора изрезана у брвну, са карактеристичним дрвеним решеткама„топлијама“. Кров је висок и стрм прекривен масивним комадима шиндре сложене у осам редова.
У доњем делу кров се завршава дубоком стрехом, по чијој ивици је изведен сликовит украс
резбаријем у дрвету у облику решме. Као посебан детаљ на цркви истичу се богато орнаментисана
западна врата са пољима у којима су изрезбарени цветови бојени живим бојама, зеленом, жутом и
црвеном. Црква брвнара у Рачи спада у ред најлепших грађевина ове врсте у подигнутих Србији
почетком деветнаестог века. Утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе
решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1642/49 од
19.09.1949. године и категорисана као културно добро од великог значаја одлуком Владе РС(„Сл.
Гл.“ бр. 14 од 7.04.1979. године).
128.Зграда Карађорђев дом у Рачи
Kaрађорђев дом је настао по идеји краљице Марије Карађорђевић, да буде дом за незбринуту децу
и сирочад Дунавске бановине. Средства су издвојена из Фонда Краљице Марије а део средстава
издвојили су и неки имућнији грађани Раче. Године 1926. изабрано је архитектонско решење
познатог архитекте Душана Мичевића, по коме је дом требао да изгледа као средњевековна
тврђава–замак. Изградња Карађорђевог дома почела је 1929.године, а завршена 8.децембра
1933.године. Зграда је урађена у духу еклектике са елементима неоренесансе и чак сецесије, која је
уграђена у балконе и украсне рамове главног портала зграде од кованог гвожђа. Ово велелепно
здање четвртасте основе (величине 36,40 34,30 м), чине четири правоугаоне куле која у виду
избаченог ризалита чини главну фасаду. Целокупна грађевина, заједно са кулама завршава се
зупцима карактеристичним за средњевековна утврђења. Има два главна и један помођни улаз.
Холови су изузетно пространи. У приземљу су биле смештене кухиња, трпезарија, санитарни чвор,
вешерај и радионица за одржавање. На спратовима су се налазиле собе за штићенике, учионице и
канцеларије. Као хуманитарна установа дом је радио до 1941.године, када је затворен због рата. По
завршетку рата 1945. године ту је смештена Гимназија, потом Пољопривредна школа, па Основна
школа „Карађорђе“,све до 1999. године, када су у овај објекат смештене избеглице са Косова и
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Метохије, које у њему још увек бораве. Решењем СО Рача бр.020-75/88-01 од 25. новембра 1988.
године, утврђена за непокретно културно добро и има својство споменика културе.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе, активна и умирена клизишта, алувијална
раван
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. Оранице (211) су се прошириле и заузеле нове позиције у 2012. години. Може се
закључити да промене показују тенденцију интензификације пољопривреде
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 960: Некадашњи центар села у Бошњану. На плацу од хектар и по налазила се сва
инфраструктура села из претпрошлог и прошлог века. Школа је била једна од најстаријих у овом
крају, датира негде из XIX века и била је у функцији све до 80-тих година XX века, кад је
саграђена нова. 1936. године ту се налазило једно купатило, које је имало туш-кабине и било је
куриозитет тог времена, јер такво није постојало у широј околини у Србији. Још увек постоји
бунар из кога се вадила вода ручном пумпом, која се окретала, гурала воду на кров, и преко
котлова за загревање ишла у кабине. Била је постављена 21 лимена кабина и делови села су имали
распоред, ко је када долазио на организовано купање. Зграда је порушена пре 20-так година и од
ње је саграђен део ловачког дома. Ту се такође налази зграда месне заједнице иза које се налазе
остаци фуруне за мешење хлеба у којој се организовано спремала храна за ђаке, који су ишли у
школу и пре и после подне (цео дан). Ту се такође налазио јабукар и башта из кога су се
снабдевали ђаци, а такође и игралиште. Постојао је и дом културе капацитета око 300 људи, али је
постојала и организована библиотека са 1200 књига, која је била у функцији до 50-тих година,
према причама људи, неке књиге су сачуване у архиви. Највеће заслуге за културу имао је учитељ
Јова, пореклом из Смедеревске Паланке. Овде су чак извођене и прве представе Бранислава
Нушића (Аутобиографија, Јазавац пред судом...), које су касније изводили и по другим деловима
Србије. А био је и веома добар фолклорни ансамбл, с`обзиром на величину самог места. Почевши
од Градишта, цео тај крај био је под шумом. Касније је крчењем претворено у обрадиво земљиште,
а у новијој историји постаје запуштено и „неорганизовано- пошумљено- необрадиво“ земљиште.
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Тачка 961: Кућа Жикице Миливојевића у Бошњанима. Стара је око 200 година, 4-5 генерација
је живело у њој и налази се у изворном стању. До пре 10-так година се живело у њој. То је
најстарија кућа у Бошњану из које потичу две највеће породице: Миливојевић и Ненадић. Ту су се
населила два брата, која су дошла из Сенице око 1800-те године. Последњи житељ пре 10-так
година је био неки Драгић Миливојевић - Чврга, познати певач, учесник у Другом светском рату.
Постоји прича да су у кући боравили четници, а доле у подруму партизани и једни и други су се
извукли без инцидената. Пре 20-так година је у овој кући Марко Тодоровић са екипом снимао
филм о убиству вожда Карађорђа. Поставка у кући је дело Жикице Миливојевића, који је
сакупљао старе предмете и настојао да одржи кућу у изворном облику.

Тачка 962: Црква брвнара на гробљу у Рачи

ЈОП Рa11: Језерске терасе (површи) у атарима села Велико
Крчмаре и Војиновац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдски заравњен терен, у појасу од 200 до 300 м надморске висине, са нагибима у просеку 0–3º
(ређе 3–7º), на језерским терасама, на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани
пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Земљиште је смоница. Земљишни покривач
већим делом под ораницама које се не наводњавају и комплексима обрадивих површина, док је
мањим делом заступљен теренима под аграром са већим учешћем природне вегетације и
листопадним шумама. Источним ободом ЈОП-а формирана је алувијална раван потока Крчмаре,
десне притоке реке Раче, кривудавог тока и са узаним појасом приречне вегетације. Местимично
се јављају шумски забрани на већим парцелама правих ивица, појединачни или груписани.
Интензитет обраде је умерен до интензиван. Воћњаци су заступљени на малим парцела и
традиционално су везани за окућнице. Просторни образац поља је агрегацијски, делимично са
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парцелама у низу. Обрада је модерна са остацима традиционалне. Величина поља средња до
велика, без потребе за антиерозионим мерама. Живице у источном делу ЈОП-а богате у осталом
делу, поља су отворена, неограђена. У обухваћеним деловима атара насеља јављају се следеће
одлике морфолошких типова насеља: (а) потпуно разбијеног морфолошког типа у атару насеља
Војиновац, и (б) разбијеног морфолошког типа у атару насеља Велики Крчмар.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта умерен, локално висок;
Загађене воде притока реке Раче;
Изграђеност насеља је веома високог и високог нивоа дисперзије;
Стил изградње стамбених објеката је савремен и традиционално-саврмене, а ретко
традиционална.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу смонице, значи тешко глиновито земљиште, са
јасеновом шумом (топоним Јасеновац);
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нама картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа, језерске терасe.
ПРОМЕНЕ ОБРАСЦА
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242), а на већим
површинама се јављају оранице које се не наводњавају (211). У 2006. из предела је потиснут
пашњак (231), а у 2012. оранице су на новим позицијама у пределу односно, повећава се њихово
процентуално учешће у пределу што указује на тенденцију повећања ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података
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ЈОП Ра12: Урбани предео Рача
131. Црква Св. Петра и Павла у Рачи
Црква Св. Петра и Павла, смештена је у самом центру Раче. Изградња цркве трајала је од 1851.1855.године, о чему сведочи натпис који се налази на западном зиду, изнад улазног портала, а
освештао је, исте године, митрополит Петар. Рађена је у стилу романтизма, према пројекту
познатог државног инжињера Јана Неволе, би по угледу на „пречанске“ православне цркве из тог
периода. То је једнобродна, триконхална црква, издужене основе и звоником са сатом, над
припратом. Црква је великих димензија, дужине 29 метара и ширине брода 12 метара, док је
звоник висок 33 метра. Брод цркве засведен је полуобличасто-коритастим сводом, а олтарска
апсида и конхе су полукружне и споља и изнутра, што представља новину у гадњи тог времена.
Улазни део на западу има два квадратна масивна стуба, који подухватају и носе галерију са
звоником. Фасад је без пластичних и архитектонских украса, само са двојним лезенама, слепим
прозорима и кровним венцем, омалана у две боје. Кров је двоводан, а звонара се завршава
барокном куполом, са лантерном на врху. Извођач радова на цркви била је “фирма“ предузимача
Анастаса Наумовића. Осликавање цркве припало је тада познатим мајсторима Милији Марковићу
и Станку Лазаревићу 1855.године и за разлику од иконостаса, живопис нема посебних вредности.
Рађен је по романтичарско – назаренским обрасцима, а сачуван је у горњим деловима и своду
наоса, у олтарској апсиди и у конхама. Иконостас је један од првих радова из зрелог сликарског
периода Милија Марковића урађен 1859 године.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа, речне терасе,
делувијално пролувијални застори, алувијална раван

ЈОП Ра13: Зараван у атару села Сарановo
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Са заравни (0–3º) спушта се у долину Јасенице брежуљкасто брдовити терен (7– 15º), у појасу од
150 до 300 м надморске висине, на делувијално-пролувијалном рељефу умереног спирања и
јаружења, са клизиштима. Геолошка подлога је од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак. Заступљено је еутрично смеђе земљиште. Подједнако су
заступљени комплекси обрадивих површина и терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације. Дуж токова потока, десних притока реке Јасенице, формиране су узане алувијалне
равни. Просторно образац дрвенасте вегетације је линијски. Запажа се запарложавање парцела
ширењем багрема на потезу према суседном пределу на алувијалној равни. Образац аграрних
површина је неправилан, мозаичан, пре органски. Претежно су заступљене парцеле малих
површина. Парцеле су ограђене живицама, густе и умреженост живица је позитивна. Воћњаци су
заступљени на малим парцела и традиционално су везани за окућнице. Обрада је савремена са
остацима традиционалне. На заравни ораницама нису потребне антиерозионе мере. ЈОП Ра013
обухвата делове атара (катастарских општина - КО) насеља: полузбијеног линеарног насеља
Сараново.У обухваћеном атару насеља јављају се следеће одлике морфолошких типова насеља: (а)
полузбијени линеарни морфолошки тип у атару насеља Сараново. Изграђеност насеља се креће од
високог до умереног нивоа дисперзије.
СТАЊЕ



Интензитет коришћења земљишта умерен, локално висок;
Стил изградње стамбених објеката је савремен, традиционално-савремен и традиционалан;
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Потенцијали за гајење здраве хране.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
133. Црква "Успења Пресвете Богородице" у Саранову
У центру села Сараново, на десној страни пута Рача-Топла,
налази се црква посвећена Успењу Пресвете Богородице.
Према натпису који је уклесан у црну мермерну плочу, и
налази се на западном зиду наоса, ова црква је сазидана 1886.
године. То је триконхална грађевина, са полукружним
апсидама споља и изнутра, и са двоспратним барокним
звоником над припратом. На место старог иконостаса који је у
ову цркву донешен из Горовичке цркве почетком 20-тог века,
налази се нов нископреградни иконостас из 1991.године. Стари
иконостас потиче из прве половине 19-века. На њему су се
налазиле иконе из 1824. године и 1834.године, а претпоставља
се да су биле рад чувеног Јање Молера. Сада се ове иконе
налазе на тавану нове трпезарије, незаштићене, јако општећене
од атмосфералија и црвоточине. Бојени слој се љуспа, и отпада
са платна, па је потребна хитна конзервација оних икона које је
још могуће спасити. У пропрати цркве, на пиластрима се
налази седам мермерних плоча, на којима су исписана имена
добротвора који су помогли да се ова црква очува. Ово су
спомен плоче постављане од Првог светског рата па све до
данашњих дана, са дописиваним именима добротвора како из
села Саранова, тако и из села Ђурђева.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, присуство раседа, активна и умирена клизишта,
алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) такође, сва три
обрасца се поклапају изузев што је нестао пашњак (231) у 2006. Може се закључити да у
анализираном периоду није било просторних промена.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 947: Слатина.Када су сељаци дотеривали стоку на испашу на Слатину, водили су рачуна
да крупна стока не зађе дубоко, јер је ту мочвара. Живи извор воде не постоји, већ вода навире из
мочваре и даље наставља свој ток. Мештани имају предање везано за Слатину, које гласи: За време
Турака, пре Првог српског устанка, у Саранову је био ага који је имао неког доброг коња, кога је
добио на поклон из Цариграда. У међувремену се коњ разболео од неке кожне болести и није му
било лека. Ага није хтео да га убије него га је пустио у поље, па како му буде, и није га од тада
више виђао. Након неког времена, сељаци су почели да се жале како им нешто уништава усеве,
гази кукуруз и жито, када су отишли да провере, видели су агиног коња како опорављен вршља по
њиховим њивама. Сељаци су закључили да је коњ долазио у слатину на појило, да се ваљао у
блату и тако излечио. Наводно су онда Турци на том месту направили лечилиште - бању, било је
постављено корито за купање, зграда. То је функционисало до 1804. године, када су Турци
протерани, а бања порушена.

Тачка 948: Бунарче у Саранову
Према предању ту су се некад окупљали мештани када су биле разне светковине, заветина, или
седељке... На том месту је била једна ограђена светиња, према причама, и то је била џамија. У
Саранову има доста кућа где су мештани под присилом морали да пређу из православља у ислам, и
из тог разлога је била подигнута џамија. Када је 1804. године подигнут Устанак, за време буне,
устаници из Тополе и околних села су дошли да пале хан у Саранову, али им Сарановци то нису
дозволили. Затим долази Јанко Рачанин из Раче са својом дружином и Карађорђе са својом
дружином и све изруше, похватају преостале људе који су бранили хан од паљења, затворе их на
ово место и Карађорђе нареди да се набију на колац. У међувремену стиже Станоје Главаш и види
шта се спрема, нађе Карађорђа у Жабарима и објасни му да су то наши људи, само да су
приморани да пређу у ислам и замоли га да их не поубија. Затим дође свештеник из Горовича и
потврди да су они ноћу кришом долазили да секу колач и на причест и тако их спаси набијања на
колац. Џамија је порушена, али на том месту је народ наставио да се окупља.
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ОПШТИНА КНИЋ

ЈОП Кн01: Водојажа Гружанско језеро
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Гружанско језеро је настало преграђивањем средњег тока реке Гружа на 32. километру од ушћа
реке у Западну Мораву. Гружанско језеро је вештачко акумулационо језеро, изграђено за потребе
града Крагујевца и околине и највећа је водена површина централне Србије. Брана се налази у
близини села Пајсијевић и њена изградња је трајала од 1979. до 1981. године. Две трећине
запремине акумулације је плићи регион (2-9 м дубине). Преостала трећина је дубљи део у клисури
Груже (15-30 м дубине). Гружанско језеро има запремину од 64,5 милиона м³. Обим језера је око
42 км, а ширина је од 300 до 2.800 м. Дужине је око 10 км, површине око 900 ха. Потапањем је
формирано више ртова и увала чиме је створена добро разуђена обала. Обала је релативно ниска,
приступачна је и обрасла ливадама,шумарцима и ниским листопадним жбуњем. На книћанској
страни издвајају се местимично каменити одсеци и нешто више обале које су мање приступачне. У
северном делу језеро је ширине од 1000-2000 м, док се у јужном делу (према брани) језеро сужава
на ширину од 100-500 м. При максималном водостају обалска линија је дугачка 42 км, док се
током режима ниског водостаја (углавном у летњим месецима) она скрати за маскимално три
километра. Највећи део акумулиране воде (преко 80%) је у границама дубине до 10 м, што указује
на релативну „плиткост“ акумулације. Језеро нема велики број притока, једина притока са сталним
током је река Гружа. Поред реке Груже, мање притоке су: Борачка река, потоци Ћуревац и
Пањевац који током жарких летњих месеци пресушују. Лед ретко прекрива језеро у потпуности,
осим током изузетно јаких зима када може потрајати и до месец дана.
СТАЊЕ


Управо због таквог водног биланса, као и велике потрошње у комбинацији са приливом
отпадних вода из 22 околна насеља, процес еутрофикације је убрзан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет: oд рибе у гружанском језеру живе шаран, штука, сом, бабушка, беовица, бандар,
језерска пастрмка,деверика, смуђ итд. Захваљујући својој близини Книћу и Крагујевцу, као и
својој пространости, на Гружанском језеру су честа такмичења риболоваца.Језеро има веома
важну улогу током сеобе страних и завичајних популација птица. Језеро је уједно и зимовалиште
за неке врсте патака и гусака, јер се налази на претпостављеном моравско-вардарском
миграторном путу. Забележено је 78 врста птица, од којих је за 25 утврђено да се гнезде на
подручју језера. Највећи број врста је забележен у зони јаког антропогеног утицаја;
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шумa: ивично су станишта влажних шума (нпр., врба и топола, пољског јасена);
Пашњаци: ивично мочварна и ритска станишта;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА

278



397.Средњовековни пут Рудник – Карановац – Косово

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира стајаћа воде (512). У 2012. то је једини покривач, северна
граница водене акумулације у претходним временским пресецима мењала је положај.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 212: Мост на Гружанском језеру. Државни пут другог реда Крагујевац – Чачак.

ЈОП Кн02: Ниско побрђе Котленика у атару села Грабовац, Кнић ,
Рашковић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско подручје обронака планине Котленик. Геолошку подлогу чине миоценски
вулканити и пирокластити. Делувијално пролувијалан рељеф, подручје интензивног спирања и
јаружења. Земљиште типа сирозем и смоница. Терен је дисециран водотоцима и јаругама.
Земљишни покривач чине комплекси обрадивих површина, листопадне шуме, разређене
шуме/шикаре и пашњаци. На аграрним површинама воћњаци. Облик поља је органски
(традиционалан), традиционалне обраде. На међама живице које ограђују поља. Предео ограђених
поља.Остаци листопадних шума су се задржали дуж потока, јаруга, вододерина, на падинама
прека језеру и у мањим забранима на нивоу парцеле. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је фрагментовано (неповезано). Предеони образац је комбинован дендрични и
праволинијски. Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа: Кнић полузбијеног линеарно-зракастог насеља, а Пајсијевић и Грабовац - потпуно разбијеног типа
насеља.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта је висок;
Производња техничког дрвета и заштита од ерозије су првенствене намене државних шума у
анализираном пределу. Изданачка шума сладуна и цера, цера, девастирана шума сладуна и
цера, девастирана шума китњака и цера, китњака и букве, багрема; шикара црног граба;
вештачки подигнута састојина црног и белог бора, црног бора, белог бора. Вештачки
формиране шуме имају 13 састојина четинара и 5 састојинa багрема;
Старе (државне) шуме нису забележене;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ретко традиционалан;
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Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у обухваћеном
делу насеља Кнић са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж путева, а низак у
обухваћеним деловима атара насеља Грабовац и Пајсијевић.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ширење багрема, сеча шуме, испаша;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949);
ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov. 1979);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока, углавном покривена шумском вегетацијом;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
055. Црква Св. Пророка Илије у Книћу
Налази се на месту старије цркве настале 1842-46. године, у време
Милоша Обреновића и његовог државног саветника Стевана
Петровића - Книћанина. Са градњом се кренуло уочи Балканских
ратова 1910 – 1912. године, од добровољних прилога мештана
Кнића, Драгушице и Рашковића. Након две године била је
покривена, омалтерисана и напослетку освећена 1913. године.
Изграђена је према пројекту Милорада Рувидића. У стилском
погледу, представља синтезу чисто српских, изворних
градитељских облика са освртом на моравско наслеђе, и још увек
актуелне ханзенатике. Триконхалне основе у облику слободног
грчког крста, са петостраном источном апсидом, и истим таквим
певницама. Доминантно октагонално кубе почива на пандантифима
и луковима, потпуно у духу моравског наслеђа. Пластична
декорација посебно је изражена на прочељу, са слепим аркадама у
врху забата, мермерном трифором унутар плитке лунете (рашка
реминисценција), и балдахин порталом изнад каменог портала, са
представом светитеља, патрона цркве у тимпанону. У храму се
налази драгоцен дрвени мобилијар и истодобни иконостас са
класицистичким и барокизираним мотивима. Иконе олтарске
преграде, рад су Душана Обреновића из 1912. године. и не
представљају дела посебне надарености. Високопреградни
иконостас, у доњој зони носи девет, а у горњој шеснаест икона са
распећем на врху. Поседује изузетну вредност заслужује истакнуто
место у нашем културном наслеђу
065. Стара "Механа" у Книћу
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Налази се поред главног друма, у центру варошице. То је
типична механа какве су се у нашим насељима подизале крај
путева крајем XIX века. Зграда је у основи правоугаона, са
отвореним тремом дуж читавог прочеља, са низом стубова који
носе лукове, као традиционализам у градњи. Кров је
четворосливан и блажег нагиба, а кровни покривач од
ћерамиде. Унутрашњи распоред просторија у потпуности је
прилагођен угоститељској функцији коју је зграда имала. Иако
је временом дошло до извесних промена и преправки, у основи
задржала је првобитни изглед и представља вредно културно
наслеђе.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма, остаци
калдере.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина. Обрасци се готово
поклапају у 2000. и 2006. изузев што су на одређеним позицијама разређене шуме/шикаре (324)
прерасле у лишћарске шуме (311). У 2012. прогресивна сукцесија шумске вегетације из
претходног периода се није ширила и стање је задржано.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 213: Потез главица / Кнић. Панорамски поглед на сва села Доње Груже – Вучковица,
Љубић, Честин, Липница, Бајчетина, Гружа, Балосаве, Врбета, Лесковац, Губеровац, Грабовац

ЈОП Кн03: Високо побрђе Гледићких планина у атарима села
Љубић, Липница, Честин, Бајчетин, Врбета
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско и ниско планинско подручје Гледићких плана надморске висине од 300 до
900 м (Дуленски црни врх 895 м.н.в.). У геоморфолошком погледу ово је делувијално
пролувијално подручје интензивног спирања и јаружења. Геолошку подлогу чине кредни флиш
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(подређено кречњак) и делимично миоценски седименти. Земљиште припада типу сирозема.
Ниско планинско подручје је расчлањено уским долинама водотокова и јаруга (Липничка река,
Мала река, Каменац, Бајчетински поток). Земљишни покрив чине листопадне шуме, проређена
шума/шикаре, ливаде и пашњаца. Спорадично се јављају терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно
(повезано). Ливаде и пашњаци неравномерно распоређени, неповезани. Предео припара типу
„великог парчета“ површина. Доминантни визуелни елеменат је шума. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће одлике морфолошког типа: Бајчетина, Липница и Честин - потпуно
разбијеног типа насеља, а Љубић, Врбета и Белосаве - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта је низак;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у обухваћеним
деловима атара насеља Бајчетина, Липница и Честин, а нема га на обухваћеним преосталим
деловима атара насеља;
Производња техничког дрвета је пренствена намена државних шума у анализираном пределу.
Састав шума је следећи: висока ( једнодобна ) шума букве; изданачка шума сладуна и цера,
багрема, букве, цера и медунца, црног граба, букве и китњака, цера, брезе и јасике,
девастирана шума китњака и цера; вештачки подигнута састојина црног бора, црног и белог
бора, смрче. Вештачки формиране шуме имају 17 састојина четинара и 42-е састојине багрема;
Према критеријуму старе шуме у државном власништву издвојена је једна састојина високе
(једнодобне) букове шуме, чија је старост између 100 и 120 година.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ерозија, сеча шуме
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov. 1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формациј;
Влажна земљишта: поред потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Средњовековни град – Честин лок. Градина(380)
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Градина у Честину утврђена је за културно
добро 14.07.1977.год (Службени гласник СРС
28/77).
Налазиште са остацима фортификације се
налази на брду изнад Враничке реке у
Честину. Утврђење је егзистирало током
римског и средњевековног периода. Код
Феликса Каниц налазимо записано да су то
рушевине оног српског града који је после
косовског боја освојио угарски краљ Жигмунд
„а саграђен је на остацима античког“. На
налазишту је видљива велика концентрација
камена коришћеног за изградњу утврђења,
фрагментована римска и средњевековна опека
и керамика, фрагменти мермерних плоча. На
основу конхигурације терена може се
утврдити пружање дела фортификације. Ово
утврђење је, захваљујући свом изузетном
стратешком положају, имало велики

значај током историје, поготову током
средњевековног периода о чему сведочи пажња
која је поклањана дешавањима везаним за овај
град а коју налазимо у историјским изворима.

040. Црква манастира Каменац у Честину
Најстарија историја овога манастира је непозната, а према предању га је подигао деспот Стефан
Лазаревић почетком XV века. Према натпису који се налази изнад улазног портала у наос, црква је
обновљена 1547. године први пут, а потом 1700. године, када је ограђена каменим зидинама.
Почетком XIX века, манастир је поново у ратовима са Турцима, јако страдао, а по ослобођењу
крећу бројне интервенције, које су крунисане израдом живописа и постављањем иконостаса 1870.
године. Црква је облика сажетог триконхоса са олтарском апсидом нешто већом, тј.дубљом од
бочних певница. У олтарском делу налазе се и три дубље нише од којих су бочне слепе а у средњој
је прозор апсиде. Витко октагонално кубе ослањено на пандантифе и бочне пиластре, уздиже се
изнад централног простора наоса засведеног полуобличастим сводом. Зидана је од ломљеног
камена неједнеких димензија и профилација, а под је од камених мермерних плоча квадратног и
правоугаоног облика. Од пластичне декорације истиче се профилисани кровни венац, лунета изнад
некадашњег улазног портала, наизменични прозори у плитким архиволтама на кубету, и две
правоугаоне едикуле на квадратном, накнадно дозиданом ексонартексу. На зидовима у
унутрашњости цркве и нартекса налази се живопис из 1870. године. Распоред живописа прати
устаљену доктрину али у маниру својственом веку у коме је настао. Дрвени спратни иконостас рад
је познатог зографа XIX века Димитрија Посниковића, о чијем ликовном квалитету говори сигурна
техника, и изузетно богат колорит са топлијом гамом боја. Манастир Каменац у Честину је
утврђен за културно добро – споменик културе, одлуком Завода за заштиту споменика културе
Крагујевац "Р 93/1; од 27.03.1969. године".
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041. Кућа Петра Туцаковића у Честину
Овај споменик културе је настао у првој
половини деветнаестог века о чему сведоче
поједини елементи градње и грађевински
детаљи, као и казивање власника да је година
градње 1817. била урезана у надвратник који је
временом промењен. Подигнут је као кућа
задружне породице Туцаковић чији је
најпознатији члан, Петар Туцаковић, био
устаник и позната личност кнез Милошеве
Србије. Као способан устаник постао је
буљубаша кнежевих момака, „кабадахија“ , да
би као капетан Груже и пуковник у стајаћој
војсци био постављен за члана Земаљског
савета. Споменик културе је саграђен у бондрук
систему са испуном од чатме, а лоциран је на
благо закошеном терену искоришћеном за
подрум. Карактерише га пространи трем
завршен доксатом и четворосливан кров балжег
нагиба, покривен ћерамидом. Кућа је троделне
просторне структуре која се састоји од „куће“,
собе и гостињске собе. Као редак пример
задружне куће прве половине деветнаестог
века, грађене са елементима варошке куће, која
димензијама и градитељским детаљима указује
на значај њеног власника, овај споменик

културе поред архитектонских вредности има и
меморијани значај везан за име Петра
Туцаковића, познате историјске личности из
времена владавине кнеза Милоша. Кућа Петра
Туцаковића у Честину утврђена је за
непокретно културно добро-споменик културе
одлуком Владе Републике Србије бр. 6338416/2003. од 18.12.2003. године.

067. Стара школа у Честину
Јоаким Вујић ју је описао у свом
"Путешествију по Сербији", 1826.
године, али то није постојећа, већ
трошна зградица која је нестала. Ова
зграда је сазидана седамдесетих
година
XIX
века,
средствима
самодоприноса
локалног
становништва. То је слободно стојећи
објекат
правоугаоне
основе
са
четвороводним
кровом,
лишен
орнаментике, са фасадама обрађеним
плитком
секундарном
пластиком
(хоризонтални и вертикални пиластри
и кровни венци). Поред значаја који
има као градитељско наслеђе, битан
моменат представља њен историјски
значај, обзиром да је дуго времена Потребно је њено редовно одржавање, па и евентуална
била једина школа у целој Гружи, а у пренамена, културно – едукативног карактера.
своје време важила је за једну од
најлепших у целој Шумадији.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. шири се терен под аграром
са већим површинама природне вегетације (243) и јавља се нови покривач мешовите шуме (313)
односно, сађени су четинари. У 2012. терен под аграром са већим површинама природне
вегетације је делимично замењен пашњацима (231) и разређеним шумама/шикарама (324)
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 214: Улаз у окно рудника гипса / Липница. Подаци о раду рудника ће се накнадо
доставити. Рудник је радио до 2007 године. Приватизован је од стране „Холцим” компаније.

Тачка 216: Манастир Каменац у Честину. Манастир је из 14. века. Подаци о манастиру ће се
доставити наканадно. У оквиру манастирског комплекса налази се једна од најстаријих школа у
Србији коју је основао Николај Николајевић 1819. године.

285

ЈОП Кн04: Планина Котленик атари села Гунцати, Пајсијевић,
Лесковац, Губеревац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Планина Котленик са највишим врхом - Велики врх (749). Према геолошкој старости и особинама
врх Котленика одговара купи угашеног вулкана. У геолошком саставу преовлађују магматски
андензити. Остали врхови: Велике ливаде (748 м), В. Брдо (634 м), Орлови (667 м). Геолошку
подлогу чине миоценски вулканити и пирокластити. Делувијално пролувијалан рељеф, подручје
интензивног спирања и јаружења. Земљиште типа еутрочно смеђе на андензиту. Терен је
дисециран водотоцима и јаругама (Поток Котлењача, Дубоки поток). Земљишни покривач је
доминантно листопадна шума и ретки пашњаци. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је кохерентно (повезано). Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике
морфолошког типа: Гунцати, Пајсијевић и Губеревац - потпуно разбијеног типа насеља, а Жуње и
Лесковац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ


Интензитет коришћења земљишта је низак;
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Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, или га нема.
Шуме су доминанто у државном власништву. Њихова основна намена је производња
техничког дрвета, заштита односно, смањивање ерозије земљишта и стална заштита шума
односно заштита станишта. Забележен је следећи састав: висока шума букве, китњака;
изданачка шума сладуна, цера, китњака, багрема, букве, граба, јасике; девастирана шума цера,
сладуна, граба, китњака; шикаре; вештачки подигнуте састојине црног бора, смрче, белог бора.
Вештачки формиране шуме имају 52-е састојине четинара и 10 састојина багрема;
Старе (државне) шуме нису забележене.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: прогаљивање, лисник, сеча и крчење шума, испаша;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949;
Quercetum cerris E. Vuk. 1966), шикаре орографски и едафски условљене, ксеромезофилна
станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), мезофилна станишта
планинске букве (Fagetum montanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације, шумски просеци, чистине и станишта
високих зелени;
Влажна земљишта:поред потока, покривени вегетацијом;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Пајсијевић лок. Градац (391)
Остаци зидова утврђења које мештани називају Град, налазе се на врху једног купастог узвишења
7km ван села. Својом позицијом ово утврђење је доминирало околином и са њега се лако могао
контролисати околни простор. Данас је овде видљив плато са делимично очуваним бедемима од
камена. На западном делу су видљиви остаци једне куле. Од покретног материјала има
фрагментоване опеке, керамике, металних предмета. Археолошка истраживања на овом
локалитету нису вршена.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма, остаци
калдере, претпостављени центар вулканске активност.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Поклапају се обрасци у 2000. и
2006. Што указује да није било посторних промена. У 2012. шири се лишћарска шума, а на другим
разређене шуме/шикаре (324) на рачун терена под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Наведене промене указују на прогресивну сукцесију шимске вегетације односно,
зарастање пољопривредних површина.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кн05: Ниско побрђе обронака планине Котленику атарима
села Пајсијевић, Лесковац, Губеревац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско подручје обронака планине Котленик Геолошку подлогу чине миоценски
вулканити и пирокластити. Делувијално пролувијалан рељеф, подручје интензивног спирања и
јаружења. Земљиште типа еутрично смеђе на андензиту. Терен је дисециран водотоцима и
јаругама. Земљишни покривач чине комплекси аграрних површина и терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације. Доминирају воћњаци. Облик поља је органски (традиционалан),
традиционалне обраде. Остаци листопадних шума су се задржали дуж потока, јаруга, вододерина.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Предеони
образац је дендрични. Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа:
Пајсијевић и Лесковац - разбијеног насеља, а Губеревац - потпуно разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта је средњи;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак;
Фрагменти шума у државној својини су у следећем саставу: изданачка шума сладуна, цера;
девастирана шума сладуна; вештачки подигнуте састојине црног бора. Њихова превасходна
функција је производња техничког дрвета и заштита од ерозије.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: лисник, сеча, крчење, испаша;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера(Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949,
Quercetum cerris E. Vuk. 1966);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
056. Црква "Покрова Пресвете Богородице" у Пајсијевићу
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Подигнута 1926. године је на месту старије цркве брвнаре из
1856. године која је изгорела. Њена основа је решена у
облику сажетог триконхоса са тространим правоугаоним
певницама и полукружном олтарском апсидом. Зидана је
опеком са малтерисаним двобојним црвено жутим фасадама,
по узору на ханзенатске цркве. Полихромија фасада
појачана је декоративним елементима ромбоидима,
лепезастим бордурама архиволти и лунета, лучним
испустима изнад врата и прозора на храму...итд. Изнад
припрате се уздиже звоник на плитком базису, квадратног
пресека, издељен профилисаним венцима на сегменте који
се у врху завршавају коцкастом куполом. Звоник је богато
декорисан малим бифорама у горњој, и архиволтама у доњој
етажи декорисаним бојеним ромбоидним пољима, и једним
муралом на фронталној страни. Фасада брода цркве
издељена је профилисаним кордонским и кровним венцима
као ремнинисценција на моравске хармове. Црква нема
куполу већ је засведена двосливним сводом и покривена
металним лимом, као и полукружна апсида на источној
страни. На северној фасади уграђена је камен плоча са
текстом о градњи првобитне цркве, а изнад главног улазног
портала, мермерна плоча са историјатом настанка црквеног
здања. Унутрашњост цркве је декорисана у новије време,
зидним сликарством. Не може се похвалити, неким,
богатством црквеног мобилијара. Олтарски простор одвојен
је од наоса високим иконостасом са иконама насталим у
међуратном периоду, незнатног квалитета
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других земљишних покривача. Значајно учешће имају лишћарске шуме (311). Сва три обрасца се
поклапају што указује да није било промена у анализираном периоду
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 217: Дестилерија ракија „Гружанска нит”. Имање је дедовина, која је била запуштена.
Међутим данас је уређена и под засадом 8 ха воћа. Подигнути су комплетни погони за прераду
вођа, врење, печење, хлађење и сл. Ракија се пласира највише у Америку и Аустралију, због
постизање добре цене. Дизајнирана стаклена амбалажа - боца је заштићена, као и бренд ракије - за
пласирање у иностранству.
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ЈОП Кн06: Ниско побрђе Котленика у атару села Гунцати
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско подручје обронака планине Котленик. Геолошку подлогу чине миоценски
вулканити и пирокластити. Делувијално пролувијалан рељеф, подручје интензивног спирања и
јаружења. Земљиште типа еутрично смеђе на андензиту. Терен је дисециран водотоцима и
јаругама. Земљишни покривач чине комплекси аграрних површина и терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације. Доминирају воћњаци. Облик поља је органски (традиционалан),
традиционалне обраде. Остаци листопадних шума су се задржали дуж потока, јаруга, вододерина.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Предеони
образац је дендрични. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Гунцати - полузбијеног линеарно - зракастог насеља, а Жуње - разбијеног морфолошког типа
насеља.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта је средњи;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Жуњу услед
интензивне викенд градње по читавом атару насеља, нарочито у приобаљу акумулације.
Умерен је и у Гунцатима са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева;
Фрагменти шума у државној својини су у следећем саставу: изданачка шума цера, граба,
багрема; девастирана шума цера; шикаре; вештачки подигнута састојина црног бора. Састојине
су у превасходној функцији заштите од ерозије и сталне заштите шумског станишта.
Старе (државне) шуме нису забележене.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: лисник, сеча, крчење шума, испаша;
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Шума: станишта церових шума (Quercetum cerris E. Vuk. 1966), ксеромезофилна станишта
китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формациј:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
063. Зграда "Задружног дома" у Гунцатима
Настала је педесетих година XX века у маниру
соцрелизма и традиционализма. Импозантних
димензија, строге симетрије над основом у
облику слова П, зидана на високом соклу од
разнобојних камених квадера. Централни
корпус је спратна грађевина док су бочни,
нешто нижи са високим приземљем. Апсолутно
доминантну партију грађевине, представља
трем који се протеже читавом унутрашњом
дужином основе, а у који се приступа високим
степеништем. Традиционалистички елемент у
архитектоници приказан је кроз лукове дуж
трема. Степеноване кровне површине су
четвороводе конструкције и са високим витким
димљацима. Зграда представља изузетно
остварење међу задружним домовима у
послератној деценији, и као такав заслужује
место у градитељском наслеђу овога краја.
064. Црквени дом у Гунцатима
Подигнута је у међуратном периоду за потребе
црквене општине. Приземна слободностојећа
угаона зграда, неправилне радијалe основе.
Почива на ниској сокли од правилних,
разнобојних гранитних блокова. Интересантне
архитектонике својствене градској средини, са
масивним улазним вратима на радијалном углу
и исто тако предимензионираним прозорима на
уличним фасадама. Лишена је орнаментике,
изузев плитког малтерског испуста којим се
опонаша кровни венац, и јако упадљиве атике у
оси угла. Иако доста девастирана, спада у ред
најзначајнијих профаних грађевина овога краја
Жуње Старо гробље Лазовића (386)
На Чукару, у засеоку Лазовића, међу густим растињем, дрвећем и шибљем, постоје надгробни
споменици са пластичним апликацијама најчешће у виду крста датовани у XIX веку.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма, остаци
калдере.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Образац земљишног
покривача у 2006. години готово се поклапа са оним из 2000. изузев што је део разређене
шуме/шикаре (324) прешао у лишћарске шуме (311). У 2012. шире се оранице (211) што индицира
одређени степен интензификације пољопривреде у делу предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кн07: Борачки крш
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Са леве стране Борачке реке (десна притока Груже), на површини од 52 ха, простире се борачки
крш (507 м), кога чине јако стрми, стеновити и разривени део вулканског масива Јешевца.
Земљишни покривач чине листопадне шуме и разређене шуме шикаре, као изданци стена без
вегетације и коре распадања који су распрострањени. се пружају дугачке визуре према долини
Груже, Гружанском језеру и околним селима. На врху овог крша које има надморску висину преко
500 метара, постојао је средњовековни град Борач. Обухваћени део атара насеља Борач има
морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ





Експлоатација камена;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак;
Основна намена шума у државној својини је заштита вода, заштита од ерозије и стална
заштита шумског станишта (шикаре). У питању су изданачке шуме цера; девастиране шуме
сладуна; шикаре; вештачки подигнуте састојине црног бора (4 састојине).

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ерозија, експлоатација сировина;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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038. Средњовековни град Борач (црква Св. Арханђела, град, гробље)
 Борачки град
Остаци средњовековног града Борча налазе се 7,5км северно од Кнића, на врху Борачког крша.
Прва помињања овог града потичу из половине XIV века, али се на основу контекста у којем се
тада помиње и других назнака на локалитету претпоставља да је град постојао и много раније.
Следећи податак о граду потиче из 1405. године када је деспот Стефан у њему издао повељу којом
је Дубровчанима потврдио њихове раније повластице. Од тада се град на кршу у изворима помиње
као „славни град Борач“. Током владавине деспота Стефана и Ђурђа Бранковића, у граду Борчу је
живео један од највећих достојанственика тог времена - челник Радич Поступовић. Град је у то
време задржао свој регионални и привредни значај, био је седиште „власти“. О значају који је град
имао током средњег века говори и податак да га је у карту света унео чувени млетачки картограф
Fra Mauro. Турци су га први пут заузели 1438. године након чега јеубрзо враћен деспоту Ђурђу, а
коначно га је освојио Мехмед II Освајач 1459. године. Град је саграђен на врху литице која
представља природни геолошки феномен. На 507м надморске висине потпуно је доминирао
читавом околином. Стрме литице изнад којих се уздизао су условиле неправилну основу града у
потпуности прилагођену конфигурацији терена. У правцу североисток-југозапад достиже дужину
од око 150м док му је ширина око 70м. Сви зидови су изграђени од ломљеног камена у кречном
малтеру. У оквиру утврђења констатоване су две целине међусобно одвојене преградним зидовима
и различитим нивоима, представљајући горњи и доњи град.
Од јужног бедема утврђења су очувани само незнатни остаци, наспрам њега, на североисточној
страни, делови зидова, кула и стамбених грађевина очувани су у знатно већем обиму. На основу
досадашњих сазнања претпоставља се да је град имао 6 кула, од којих посебну пажњу привлачи
кула кружне основе , позната као Бела кула, за коју Ф. Каниц претпоставља да је римска. Недалеко
од ове куле су остаци грађевине приближних димензија 5х4м за коју се претпоставља да је црква
која се у народном предању приписује цару Душану који је овде боравио око 1350. године.
Средњовековни град Борач категорисан је као културно добро од великог значаја 21.07.1983.
године (Службени гласник СРС 28).
 Црква Св. Арханђела
За датовање борачке цркве основни податак представља натпис у фреско – техници на
надвратнику портала источног зида припрате. Његов садржај указује на време осликавања цркве 20. јули 1553. године, али не и на годину градње, која је могла бити доста раније. Садашњи храм је
највероватније подигнут на темељима старијег. Скромна борачка црква је једнобродна грађевина
сажетог уписаног крста. Зидана је од камених притесаних квадера, различитих димензија, али
складно укомпонованих у целину. Апсида на источној страни је споља петострана а изнутра
полукружна, са ђакониконом и проскомидијом који су, тек наглашени. је засведен полуобличастим
сводом, који заједно са луцима носи ниску слепу централну куполу. У другој половини XVI века
изграђена је припрата засведена полуобличастим сводом, на истоветан начин и од истог
материјала као наос. Комуникација припрате са спољашњошћу остварена је са два портала на
западном и јужном зиду. На оба портала се налазе дрвена декорисана врата, настала у различитим
временима. Својом лепотом и квалитетом израде посебно се издвајају јужна улазна врата, настала
највероватније у другој половини XVIII века. У другој половини XIX века изведени су први
радови на поправкама, које нису нарушиле аутентичност израза. Том приликом дограђена је и
спољна припрата, која у потпуности прати архитектонски израз и форму старе цркве.
Архитектонска пластика борачке цркве, сведеног је израза и скромне материјализације, а монотона
камена фасадна платна оживљена су фризовима слепих аркада на северној и јужној страни.
Живопис у цркви се сачувао у најнижој зони олтара, наоса и источног зида припрате, као и
делимично у другој зони јужног и западног зида главног дела храма. Целина од двадесетак
целивајућих икона олтарске преграде настала је око 1870. год. и својим стилским особеностима
упућује на рад Димитрија Посниковића. Црква Св. Арханђела у Борчу представља јединствено и
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усамљено остварење сакралне уметности на нашим просторима, настало у време робовања под
турцима. Време њене значајније споменичке афирмације тек предстоји.
 Старо гробље у Борчу
Старо гробље у Борчу, представља логичан наставак средњовековног гробља смештеног на падини
јужно од цркве. Захвата простор од око пола хектара, на коме се налази више стотина
надгробника, читавог типолошког спектра облика, величина, и орнаментике, својственог нашем
поднебљу, а присутног широм долине Груже. Па опет, "Старо гробље у Борчу" са надгробницима
из XVIII и XIX века, јединствено је због тога што представља нетакнуту целину, ненарушену
модернијим споменичким ансамблом, и као такво, нашло је своје место у културном наслеђу, и
заједно са црквом, и градом изнад, проглашено за споменик културе.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма, остаци
калдере, претпостављени центар вулканске активност.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају разређене шуме/шикаре (324). У 2000. и 2006. обрасци
земљишног покривача се поклапају. У 2012. години шикаре су преведене у лишћарске шуме (311)
или у терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 208: Борч / подножје Борачког крша / Порта цркве св. Архангел Гаврило.
Средњовековна црква из XIV века, поред старог гробља.
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Тачка 209: Вис на Борачком кршу. Поглед ка засеоку Чајровићу у селу Борач

Тачка 210: Врх Борачког крша. Панорамски поглед ка Гружанском језеру, Доњој Гружи и ка
селима Горње Груже, А са друге стране, према северу, поглед ка засеоку Марићи у атару села
Борач. У визури се види и Борачка река.

ЈОП Кн08: Обронци планине Јашевац у атарима села Борач,
Kоњуша, Брестовац, Бечевица, Претоке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Планина вулканског порекла, претежно састављена од еруптивних стена андезита и дацита
терцијарне старости. Надморска висина у појасу од 500 до 700 м.н.в. Врхови Цереје (695 м), Клик
(549 м), Лазовац (671 м), Сиљевац (606 м) Борачки крш (507 м). Терен је дисециран водотоцима и
јаругама (Борачка река, Дубоки поток, Грчки поток, Ђеновац, Коњушара). Геолошку подлогу чине
миоценски вулканити и пирокластити. Делувијално пролувијалан рељеф, подручје интензивног
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спирања и јаружења. Земљиште типа еутрично смеђе. Земљишни покривач чине листопадна шума,
проређене шуме/шикаре, пашњаци, ливаде. Местимично, на нижим котама се јављају оранице које
се не наводњавају и комплекси обрадивих површина. Пашњаци се јављају групимично.
Неравномерно распоређени. Облик њива органски традиционалан и традиционални начин обраде.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Предеони образац
„великог парчета“ површине. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Претоке и Бечевица - разбијеног насеља, Борач и Коњуша - потпуно разбијеног морфолошког типа
насеља, а Бумбарево брдо и Брестовац - ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта је низак;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, а нема га у
обухваћеном делу атара насеља Бумбарево брдо;
Шуме су доминанто у државном власништву. Њихова основна намена је заштита односно,
смањивање ерозије земљишта, заштита вода и стална заштита шума односно заштита
станишта. Забележен је следећи састав: изданачка шума цера, граба, букве, китњака, багрема,
сладуна; девастирана шума цера, сладуна, граба; шикара; вештачки подигнута састојина
смрче, црног бора, осталих четинара. Вештачки формиране шуме имају 16 састојина четинара
и 14 састојина багрема;
Старе (државне) шуме нису забележене.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: сеча шуме, ерозија;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949;
Quercetum cerris E. Vuk. 1966), ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum
petraeae-cerris B. Jov.1979) мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov.
1976);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Бечевица лок. Клик (382)
На брду Клик у Бечевици налазе се остаци утврђења које је у потпуноси доминирало овим крајем.
Зидано је сухозидом од камених блокова који су дебљине и до 3 м. Местимично се по ободу
утврђења јављају округла проширења за која се претпоставља да су основе кула. По мишљењу
Бранка Гавеле вероватно је у питању илирско утврђење које обликом подсећа на кастел.
Борач лок. Селиште (383)
У делу села који се назива Поточани налазе се локалитет Селиште. Приликом обраде земље
изоравају се сумарно обрађене камене плочe различитих облика и димензија, што иде у прилог
претпоставци да се на овом локалитету налазе остаци некадашњег насеља. У шуми, у непосредној
околини овог налазишта видљива су надгробна обележја некрополе чије је формирање на овој
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локацији највероватније у директној вези са насељем које се ту налазило. Надгробни споменици су
од великих, сумарно обрађених, положених, камених блокова, са сумарно урезаним крстом на
појединим споменицима.
039. Мрњина црква у Бечевици
Остаци Мрњине цркве се налазе на сеоском
гробљу у Бечевици. О прошлости ове цркве
готово да нема историјскох података. Према
народном предању њен ктитор је Мрња, отац
краља Вукашина. Међутим, због географских
и историјских прилика вероватније је да је
црква саграђена у периоду деспотовине XIVXV век. Обзиром на близину Борачког града
сматра се да је историја ове цркве уско
повезана са његовим настанком и развојем.
Њен облик и архитектонска сличност са
црквама око и у оквиру Борачког града такође
наводе на датовање ове цркве у XIV-XV век..
Остаци Мрњине цркве на сеоском гробљу у
Бечевици утврђени су за културно добро–
споменик културе, решењем бр 88/1-69 Завода
за заштиту споменика културе у Крагујевцу
од 13. Марта 1970. године.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма, остаци
калдере, претпостављени центар вулканске активност.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. лишћарске шуме се даље
шире на рачун разређених шума/шикара (324). У 2012. години комплекс обрадивих површина
(242) бива потиснут од ораница (211). Може се закључити да је у пределу екстензивну заменила
интензивнија пољопривреда, а обешумљавања заменио процес пошумљавања.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кн09: Ниско побрђе планине Јашевац
Претоке, Борач , Бечевица, Брестовац, Коњуша

у атарима села

ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско подручје обронака планине Јешевац. Геолошку подлогу чине миоценски
вулканити и пирокластити. Делувијално пролувијалан рељеф, подручје интензивног спирања и
јаружења. Надморска висина 400 до 500 м.н.в. Земљиште типа смоница. Терен је дисециран
алувијалном равни Борачке реке. Земљишни покривач чине комплекси аграрних површина и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Доминирају воћњаци. На алувијуму
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оранице које се не наводњавају. Облик поља је органски (традиционалан), традиционалне обраде.
Местимично се појаљују праволинијске и криволинијске живице. Остаци листопадних шума и
проређене шиме/шикаре су се задржале дуж потока, јаруга, вододерина, брду Ковиљача и на
мањим забранима. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано
(неповезано). Предеони образац је интердигиталан. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Претоке, Радмиловић, Борач, Бечевица, Брестовац и Коњуша разбијеног насеља, а Бумбарево брдо - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта је средњи;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, а нема га у
обухваћеном делу атара насеља Бумбарево брдо;
Фрагменти шума у државној својини у саставу: изданачка шума цера, багрема; девастирана
шума сладуна; шикаре су у превасходној функцији заштите од ерозије.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ерозија, ширење багрема;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Борач лок. Мишковића брдо (384)
У дворишту Мишковића су видљиви остаци
цркве оријентисане у правцу исток-запад са
апсидом на истоку. Видљиви део грађевине
сазидан је од грубо притесаног камена и
кречног малтера. Највероватније је време
настанка и трајања ове цркве у вези са
егзистирањем средњовековног града који се
налази у непосредној околини.

057. Зграда О.Ш. Свети Сава у Борчу
Нова школа је саграђена 1884/85 године на имању Мишковића, уместо старе која је радила унутар
црквене порте од 1821. па све до 1880/81. године. То је приземно здање импозантних димензија,
строге симетрије и основе у облику слова П. Доминантно прочеље, рашчлањено је бочним фасадним
испадима, па одаје утисак да се ради о три корпуса. Тај утисак је појачан са три кровне атике које их у
правилном ритму надвисују. Изразита хоризонталност нарушена је плитким зидним пиластрима, који
уједно представљају једино пластично обележје на фасадама. Бројна, благо олучена прозорска окна,
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нижу се модуларно по читавој згради. Упечатљив утисак оставља и зидана ограда од камених
тесаника, настала 1938. године, истовремено са "борачким мостовима". Борачка школа представља
један од најупечатљивијих објеката гружанског краја, и као таква завређује значајно место у његовом
културном наслеђу.

046. Божовића воденица у Борчу
Божовића воденица је ортачка воденица саграђена
средином XIX века. Подигнута је над једним јазом
који води из борачке реке. Грађена је као дводелна
полубрвнара. У делу од хоризонтално слаганих, на
крајевима унизаних брвна, налази се просторија у којој
се млело жито, а у делу од чатме је млинарева соба.
Кров је четвороводан, а кровни покривач ћерамида.
Божовића воденица се налази у веома девастираном
стању и није у функцији.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одорњавања, подручје терцијарног вулканизма, активна и
умерена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци
земљишног покривача у 2000. и 2006. У 2012. години јављају се пашњаци (231) потискујући
оранице што указује на екстензификацију пољопривреде на неким позицијама у пределу, док је на
другим обрнута ситуација.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 205: Атар села Борач. Поглед ка Борачком кршу, иза кога је сконцентрисан највећи део
насеља. Десно је пут за Колаковиће.У центру села се налази средњовековна црква и гробље.
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Тачка 206: Панорама на Борачки крш. На путу за Колаковић. У непосредној близини налази се
кућа у којој је снимана серија „Мој рођак са села”.

Тачка 207: Кућа у којој је снимана серија „Мој рођак са села”
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ЈОП Кн10: Алувијална раван горње Груже
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У односу на густину речне мреже слив акумулационог језера Гружа се сврстава у сливове са јаком
хидрографском мрежом. Река Гружа изнад бране прима већи број мањих притока, међу којима су
значајније Каменичка река и Борачка река. Корито реке већим делом има ниске обале и у време
средњих и високих водостаја река изазива поплаве. Тип земљишта је флувисол. Земљишни
покривач чине оранице које се не наводњавају комплекс обрадивих површина. Ток реке је
природан, кривудав са узаним појасом приречне вегетације. Просторни образац аграрних
површина је планиран са парцелацијом у низу. Преовчађују ратарске културе. Геометризација
предела је доминантан визуелни елемент. Ово је предео отворених поља, готово без дрвенасте
вегетације, сем ретког појединачног дрвећа на њивама и живицама које су фрагментоване.
Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони образац припада праволиниском обрасцу.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа: Баре - разбијеног
насеља, Топоница, Опланић, Гривац, Љуљаци - потпуно разбијеног типа насеља, а Драгушица и
Кусовац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Искоришћеност земљишта је висока;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, а нема га на
обухваћеним преосталим деловима атара насеља Драгушица и Кусовац.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: остаци станишта влажних шума (врба и топола, лужњака и пољског јасена)
Пашњаци: сезонски влажне до умерено влажне травне формације (Trifolietum resupinati
Velj.1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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Гривац лок. Гривац (385)
Остаци насеља протостарчевачке, старчевачке
и винчанске културе површине до 2ha, са
веома богатим покретним археолошким
налазима откривени су на неолитском
локалитету
у
Гривцу.
Археолошка
ископавања на овом простору вршена су у
више
наврата:
1953-1957.
год.
под
руководством
Б.
Гавеле;
1969.године
настављена су у оквиру југословенскоамеричког пројекта „Ране земљорадничке
културе у централној Србији“; 1970/1971.год.
истраживања су вршили Д. Срејовић и З.
Летица; 1989.године настављена су у оквиру
пројекта „Насеља и некрополе од праисторије
до средњег века“ под руководством М.
Богдановића. Стратиграфија и дебљина
културног
слоја
са
хоризонтима
протостарчевачке и винчаске културе указују
на чињенцу да се на неолитским насељима у

Гривцу дуго живело. Бројни покретни налази уз
остатке станишта сведоче о томе да Гривац
припада групи локалитета значајних за
проучавање неолита централног Балкана и
југоисточне Европе и заузима значајно место у
тражењу порекла неолитских култура Балканског

048. Марковића воденица у Љуљацима
Марковића воденица је подигнута над једним јазом који
води из реке Груже. Саграђена је од камена као
једноделна грађевина. Кров је четворосливан покривен
фалцованим црепом. Налази се у веома девастираном
стању и није у функцији.

049.Вељовића воденица у Опланићу
Вељовића воденица је саграђена у другој половини XIX
века а. Подигнута је над једним јазом који води из
гружанске реке. Грађена је као дводелна полубрвнара. У
делу од хоризонтално слаганих, на крајевима унизаних
брвна, налази се просторија у којој се млело жито, а у
делу од чатме је млинарева соба. Кров је четвороводан, а
кровни покривач бибер цреп. Воденица је имала два
камена, данас није активна, али су дрвени сандуци за
млевење жита, млински каменови и витла очувани.
Налази се у веома девастирном стању.
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047. Ранђића воденица у Драгушици
Ранђића воденица је саграђена средином XIX века.
Подигнута је над једним јазом који води из гружанске
реке. Грађена је као дводелна полубрвнара, од којих је
један део грађен од хоризонтално слаганих, на
крајевима унизаних брвна, а други део у бондручном
конструктивном систму са испуном од опеке. У првом
делу налази се просторија у којој се млело жито, а у
другом делу је соба за одмор и коначиште млинара.
Кров је четвороводан, а кровни покривач ћерамида.
Ранђића воденица се налази у лошем стању и није у
функцији.
054. Црква "Рођења Пресвете Богородице" у Гривцу
Изграђена је до 1924. године. Историја овог храма везује се за Дмитра Вељовића из Гривца, чија је
намера била да подигне цркву за покој душе свога сина, наводно, прве жртве рата са Турцима 1912.
године. Његовим настојањима, убрзо су се прикључили и остали парохијани из овог али и околних
села. Црква је од почетка заједно са лепом спомен плочом унутар, представљала својеврсну
меморијалну грађевину, у славу и сећање на бројне изгинуле родољубе. Четири куполе са витким
полигоналним, зашиљеним кубетима руског типа, почивају над наосом. По свему судећи планирана је
била и пета, главна купола, за коју су била обезбеђена одређена средства и материјал. На угловима
пилона постављене су прислоњене лезене, а на спољним странама, читавом висином протежу се
високе монофоре – светларници. Источна апсида је полигонална споља, полукружна изнутра.
Пространи наос рашчлањен је поменутим базама кубета, али то ни у ком случају није утицало на
његову функционалност. Фасаде су махом лишене декоративне пластике, изузев детаља попут
минијатурне барељефне представе са двоглавим орлом изнад северног портала. Посебно се својом
монументалношћу издваја западно прочеље, са високом атиком у којој је постављен грб у високом
полу - рељефу, а испод аркадни прозорски низ са масивним колонетама. Црква је добила иконостас
1935. године као поклон од верника, а он је освештан годину дана касније од стране Епископа жичког
Николаја Велимировића. Аутор представа "Спаситеља" на своду и "Богородице" у олтару је био
крагујевачки професор цртања у I мушкој гимназији Митрофан Косенко, пореклом Рус. Својом
архитектоником и монументалношћу,"Црква Рођења пресвете Богородице" у Гривцу јединствена је
међу сеоским црквама Србије, и завређује већи степен заштите, као и посебно место у гружанском
културном наслеђу.

397.

Средњовековни пут Рудник – Карановац – Косово
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речна долина.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. години доминантни земљишни покривач је комплекс обрадивих површина (242). У
2012. години оранице (211) су најзаступљеније што указује на значајну интензификацију ратарске
производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 198: Слана бара. Потез је познат по лековитој води и лековитом блату. Људи су блато
копали и лечили се од реуме и екцема (за кости и кожу). Пре 10- так година је задњи пут копано
блато. Сада је напуштена површина где се копа блато, а вода се и даље користи за пиће. Извор
воде не пресушује.

Тачка 199: Видиковац / село Гривац. Панорама према долини реке Груже и на село Опланић,
Љуљаке и према Барама. Цео крај и села около припадају подручју Горње Груже (горњег слива).
Кнић је средина и испод њега је Доња Гружа - незванична подела мештана.

Тачка 200: Панораме према Рамаћким висовима и Руднику. Са лева на десно: Оплaнић,
Љиљаци, Баре, Гривац. Рудник је изнад антене, која је у селу Љиљаци, где је и мајдан који се види.
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ЈОП Кн11: Језерске терасе (површи) у атарима села Гунцати,
Претоке, Радмиловић, Борач, Бачевица, Кусовац, Топоница
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине од 200 до 300 м, на геолошкој подлози од
миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак.
Алуијална раван Борачке реке пресеца површ. Заступљено је еутрично смеђе земљиште и смоница.
Земљишни покривач доминантно под оранице. Уз насеља воћњаци на окућницама. Местимично
се јављају забрани, остаци шуме, на парцелама правих ивица, на једној или више спојених
парцела, углавном дуж јаруга и водених токова. Доминантне су ратарске културе. Визуелно
јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо, неповезано. Предони образац је праволинијски.
Просторни образац поља чине парцеле у низу. Ово је предео отворених поља, готово без живица.
Доминантан визуелни елемент је парцелација поља и геометризација предела. Обухваћени делови
атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Топоница - полузбијеног линеарно-зракастог
насеља, Претоке, Гунцати и Бумбарево брдо - полузбијеног линеарног насеља, Кусовац полузбијеног насеља, Опланић, Бечевица, - разбијеног насеља, Брестовац, Борач и Радмиловић потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Жуње - ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта висок;
II и III зона заштите акумулације;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Топоници,
Бумбареом брду, Претокама и Гунцатима са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж
појединих путева. У осталим обухваћеним деловима атара насеља је низак, а нема га у атару
насеља Жуње.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације (Betonico-Alopecuretum pratensis Velj.1967,
Lathyro-Galietum verni Velj. 1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
043. Зграда старе школе у Топоници
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Недалеко од центра села, покрај пута који води ка
Коњуши, налази се зграда старе школе у Топоници.
Подигнута је 1922. године на имању Др Милана Кићевца,
очуха Владимира Дедијера, уз активну помоћ мештана
Топонице и Кусовца. Грађена је као типична школска
зграда нашег села између два рата, у основи правоугаона,
зидана од опеке, са кровом на четири воде покривеним
црепом. Унутрашњи распоред просторија у потпуности је
прилагођен функцији. Пре неколико деценија зграда је
адаптирана у стамбени простор, па је то нарушило
првобитни изглед зграде. У току устанка од 1941. године
игра значајну улогу. У њој су биле смештене болница
ЈВО и партизанског покрета. Овде је лечено више
десетина бораца, као и рањеника који су избегли са
стрељања 21.октобра 1941. године из Крагујевца. Зграда
старе школе у Топоници има историјски значај, јер су се
у њој збили догађаји вредни за нашу историјску
прошлост, па је с тога утврђена за културно добро –
споменик културе одлуком СО.Кнић, бр.633-2/81-02 од
24.07.1981. године"; а објављено у Опш.сл.ли.2,
под.бр.1/81 од 21.09.1981. године.
042. Стара кућа Лазовић Радомира у Топоници
Стара кућа Радомира Лазовића у Топоници једна је од
најстаријих грађевина ове врсте у читавој Гружи. Зграда
је постављена на косом терену, подзидана високим
темељним зидом на нижој страни, а на том делу озидан је
подрум. Зидови су од чатме, олепљени и окречени. Кров
је благог нагиба, четворосливан, а кровни покривач
ћерамида. На крову доминирају два висока димњака.
Прозори на згради су мањих димензија са дрвеним
капцима. У унутрашњости је „кућа“ са огњиштем и две
собе. Под куће је од набијене земље а таваница од дасака.
Читава зграда делује монументално и представља вредан
споменик народног градитељства из XIX века. Њену
споменичку вредност употпуњују помоћне зграде у
дворишту: вајат, млекар и кош. Стара кућа Лазовић
Радомира утврђена је за непокретно културно доброспоменик културе одлуком СО Кнић бр. 633-3/81-02 од
24.07.1981. године.
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045. Механа у Радмиловићима
Крај главног сеоског пута, у центру села, преко пута
садашње пољопривредне зграде, налази се зграда старе
механе.Зграда је у основи правоугаона, са отвореним
тремом преко пута. На трему је низ дрвених стубова са
јастуцима типичних за ову врсту грађевина. Кров је
четворосливан, блажег нагиба, а кровни покривач
ћерамида. Унутрашњи распоред просторија у
потпуности је прилагођен функцији коју је зграда
имала. Временом је дошло до извесних промена и
преправки, али је зграда у основи задржала првобитни
изглед. То је типична механа какве се у нашим
насељима, крај путева, подижу крајем XIX века. Делује
доста запуштено, али је још увек у релативно добром
стању.
066."Пантовића дом" у Претокама
Подигнут је двадесетих година XX века, као породична
кућа угледне фамилије Пантовић. Приземна зграда
полигоналне основе, почива на високом подруму и
сокли од правилних гранитних тесаника. Из језгра
грађевине, излазе корпуси са забатним зидовима, чији
распоред условљава кровну конструкцију немирних
површина. Плошне фасаде, лишене су орнаменталних
мотива, изузев, округлих светларника у врховима
забата, прозорника у штукоу и једног упадљивог
прозорског еркера. Посебну, романтичарску димензију
ствара улазни трем са зиданим луковима, као
реминисценција традиционалних решења. Упркос
чињеници да је доста девастиран, "Пантовића дом"
представља изузетно архитектонско остварење овога
краја, и завређује далеко већу пажњу својим
вишенаменским потенцијалом.
052. Црква Св. Пантелејмона у Бумбаревом Брду
Храм је подигнут 1938. године, као кубична црква
централног типа, чија упечатљивост визуелног ефекта
потиче од доминантног октагоналног кубета на
коцкастом постољу. Олтарски простор на источној
страни такође је предимензиониран, испада из запремине
наоса, а на крају се завршава минијатурном апсидом са
малим крстоликим прозором. Фасаде су потпуно лишене
пластичне декорације а монотонију израза донекле
разбијају монофоре поређане у правилном ритму по
обиму кубета, док праву вредност ефекту даје трем који
опасује грађевину. Трем је рашчлањен масивним луцима
над реципрочно снажним стубовима. Ентеријером
доминира раскошни, ниско-преградни иконостас,
обзиром да је црква потпуно лишена зидног сликарства.
Сјајно изведена резбарија, у први план је довела масивни
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лук ослоњен на архитравну греду, декорисан
геометријским преплетима и мотивима грожђа винове
лозе. Она у себи носи седам медаљона са представама
светих српских владара изнад иконе "Васкрсења
Христовог", Архитектоника цркве Св. Пантелејмона,
сврстава је међу еклектичка решења закаснелог
рундбоген стила у синтези са традиционалним
градитељским вредностима и представља једно од
најинтересантнијих остварења сакралног градитељства
овога краја.
Радмиловићи. Антички локалитет (393)
На широком простору, од преко 15 ха, на левој обали
борачке реке, налазе се остаци два насеља која се
просторно подударају али су временски била раздвојена
више од једног миленијума. Старије насеље датовано је у
праисторијски период, док је млађе из периода антике. У
својој књизи „Србија, земља и становништво“ Феликс
Каниц пише да је на радмиловићком пољу наишао на
„неоспорно римске кровне опеке, остатке мозаика, затим
новац, урне, врхове стрела...“. Због изградње бране на
реци Гружи, и подизања водостаја приликом формирања
гружанског језера, део овог локалитета је био угрожен
због чега су 1980. године спроведена заштитна
археолошка ископавања. Том приликом је истражена
површина од 380 м2.Већ на 0,30-0,40 м дубина наишло се
на остатке грађевинских објеката зиданих од опеке и
камена. Делимично су откривени остаци једне
монументалне грађевине зидане од ломљеног камена и
кречног малтера. Њен откопан део је 20 х7 м, са очуваном
висином зидова од 0,80 м, на основу покретног
археолошког материјала откривеног у њој закључено је
да се ради о стамбеном објекту. Велики број фрагмената
грубих и финих керамичких судова, бронзани ковани
новац, украсне игле, накит, делови стаклених посуда,
делови алатки, по својим стилским и технолошким
карактеристикама датовани су у II и III век. У оквиру
ископане површине пронађено је преко 2500 предмета.
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Радмиловићи. Црквина (394)
Локалитет Црквина се налази у шуми где су међу
густим растињем видљиви темељи грађевине дужине
10 м и ширине 5 м (унутрашње мере), дебљина зидова
је 0,90 м. На источној страни се налази апсида
трапезоидног облика. Током 1991.године обављена су
археолошка истраживања ове цркве. У темељној зони је
зидана у сухозиду, од крупног, необрађеног камена без
трагова кречног малтера. Темељи готово уопште нису
били укопани. На основу свега наведеног закључено је
да се ради о темељима цркве брвнаре. Откривена
керамика је датована у XIX век. Око откривених
темеља цркве налази се велики број надгробних
споменика. По причи мештана овде се народ окупљао
на дан Св. Стефана - 09.јануара.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ЗНАЧАЈНИ ГЕОМОРФОЛОШКИ ОБЛИЦИ:
Подручје интензивног спирања и јаружања, језерске терасе и површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. години доминантни земљишни покривач је комплекс обрадивих површина (242).
У 2006. шире се оранице (211), јавља се дисконтинуално урбано ткиво (112) као последица већег
степена изграђености насеља (Бумбарево Брдо). У 2012. години оранице (211) су најзаступљеније,
што указује на значајну интензификацију ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 203: Kућа (лекара) Павла Кићевца. Прва пројектована кућа са почетка 20-ог века.
Пројектовао ју је арх. Александар Де Роко. Кућа је имала све инсталације, купатило, одвод, воду,
камин. У истом дворишту налази се и прва зграда амбуланте у горњој Гружи. У кући је живео и
Владимир Ведгер (као пасторак Павла). 1941. У кући је заседао први штаб партизанског одреда,
за шта постоји као доказ спомен плоча.

Тачка 204: Кућа Радомира Лазовић. Под заштитом као споменик културе из друге половине
XVIII века.У употреби је била до 1980- тих, када се власник преселио у Тополницу и изградио
нову кућу. Кућа пропада, а власник никада није могао да је обнови због недостатка потребне
документације.
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ЈОП Кн012: Језерске терасе (површи) у деловима атарима села
Врбета, Балосаве, Липица, Љубић, Гружа, Кнић, Вућковица,
Суморовац, Забојница
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терене у појасу од 200 до 400 м.н.в. Површ пресецају алувијалне равни
токова левих притока реке Груже (Капетануша, Рибеж, Брњица, Дебеља, Липничка река).
Геолошку подлогу чине миоценски седименти: слабо везани пешчари, конгломерати, глине,
подређено кречњак и алувијум. Тип земљишта је флувисол, илимеризовано земљиште, псеудоглеј
и еутрично смеђе. Земљишни покривач чине оранице, комплекс обрадивих површина и терени под
аграром са већоим учешћем природне вегетације. У близини насеља, на вишим котама,
окућницама запажају се воћњаци. Токови водотока су природани, кривудави са узаним појасом
приречне вегетације. Земљишни покривач доминантно под оранице које се не наводњавају и
комплекси аграрних површина. Местимично се јављају забрани, остаци шуме, на парцелама
правих ивица, на једној или више спојених парцела, Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је слабо, неповезано. Фрагмени, остаци шума, неки и на већим површинама. Предони
образац је праволинијски. Просторни образац поља чине парцеле правилних и полуправилних
ивица. Ово је предео отворених поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је
парцелација поља и геометризација предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
одлике морфолошког типа: Гружа - збијеног линеарно-зракастог насеља, Кнић и Грабовац полузбијеног линеарно-зракастог насеља, Честин, Липница и Гривац - полузбијеног линеарног
насеља, Вучковица - полузбијеног насеља, Балосаве, Врбета, Љубић, Рашковић, Драгушица,
Забојница и Суморовац - разбијеног насеља, Пајсијевић и Брњица - потпуно разбијеног типа
насеља, а Опланић и Дубрава - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта висок;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у обухваћеном
делу насеља Кнић у Грабовац, умерен у насељима Липница, Честин, Љубић, Вучковица и
Гривац са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж путева, односно најфреквентнијег
пута, низак у осталим обухваћеним деловима атара насеља, а нема га на обухваћеним деловима
атара насеља Опланић и Дубрава.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949)
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације (Betonico-Alopecuretum pratensis Velj.1967,
Lathyro-Galietum verni Velj. 1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
044. Кућа полубрвнара у Врбети
Типична полубрвнара, правоугаоне основе, постављена на равном терену. На главној страни, по
средини је мањи отворен трем, из кога воде врата у „кућу“, собу и доксат. Зидови на делу где је
„кућа“ рађени су од брвана, а на другом делу су у бондрук конструкцији, малтерисани и окречени.
На згради су плитки темељи од ломљеног камена, који су нешто вишег темељног зида на делу где
се терен благо спушта. Кров је на три воде, а кровни покривач је у новије време промењен, па је
уместо ћерамиде стављен фалцовани цреп. На калкану, који је даском затворен, су врата за излаз
на таван са спољне стране. Кућа полубрвнара у Врбети утврђена је за непокретно културно
добро-споменик културе одлуком Владе Републике Србије бр. 633-1530/98-19 од 22.05.2001.
године.

059. Стара школа у Врбети
Приземна, слободностојећа зграда полигоналне
основе, настала је између два рата. Подигнута је над
ниском соклом од гранитних блокова и укопаним
подрумом.
Покривена
четвороводном
конструкцијом која успешно прати кровне
површине
над
полигонално
распоређеним
просторијама. Прозори су распоређени у правилном
ритму, постављени унутар плитких лучних
прозорника. Посебно плени угаони трем са високим
лучно засведеним стубовима, којима се евоцирају
традиционална решења у архитектури. Зграда је
данас доста руинирана, па ипак завређује место у
културној заоставштини гружанског краја.
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050. Лесковачка воденица у Честину
Лесковачка воденица је саграђена у другој половини XIX века.
Подигнута је над једним јазом који води из честинске реке. Грађена је
као дводелна полубрвнара, од којих је један део грађен од
хоризонтално слаганих, на крајевима унизаних брвна, а други део у
бондручном конструктивном систму са испуном од опеке. У првом
делу налази се просторија у којој се меље жито, а у другом делу је
соба за одмор и коначиште млинара. Кров је четвороводан, а кровни
покривач фалцован цреп. Лесковачка воденица је још увек у функцији
и налази се у задовољавајућем стању.

060. Вила "Пејковића" у Гружи
Ова породична вила, подигнута је тридесетих година XX века.
Складна приземна зградица скраћене Г основе, почива изнад високог
подрума. Њене плошне фасаде лишене су орнамената, изузев
малтерских имитација угаоних пиластара и плитког профилисаног
кровног венца. Спецификум грађевине представља сферични јужни
зид, заправо ниша са читаве унутрашње површине, и кровна атика
изнад, са кокардом у барељефу. Прозори су постављени у правилном
ритму, мада су неки од њих данас зазидани. Кровна конструкција је
четворовода и прати облик основе грађевине. Реч је о изузетном
примеру међуратног градитељства на подручју Груже, који, и поред
делимичне девастираности, заузима место у градитељском наслеђу
овога краја.
061. Зграда железничке станице у Гружи
Саграђена је 1928/29. године. То је масивна наменска зграда
састављена из спратног и приземног корпуса. Једноставне је
архитектонике, и скромне штуко пластике која тек понегде нарушава
плошност фасада. Посебно су наглашени забатни зидови са
аплицираним бордурама у врху и плитким тимпанонским
натпрозорницима. Прозори су високи и распоређени у правилном
ритму. Мањи, перонски део зграде, потпуно је лишен пластичне
декорације. Оба корпуса су покривена двоводом кровном
конструкцијом. Зграда железничке станице у Гружи представља
вредно дело техничке културте, и као таква има своје место у
културном наслеђу овога краја.
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053. Црква "Покрова Пресвете Богородице" у Вучковици
Парохијска црква се налази у центру села преко пута школе. Подигнута је
1927. године у спомен изгинулим ратницима у Балканским и Првом
светском рату. Било је то у време службовања пароха Александра Прокића,
а велике заслуге припадају Драгутину Којићу, министра шума и рудника из
Закуте. Зидана је према плану инж. Светозара Шолца, уз извођење мајстора
Карла Голднера. Грађевина је решена у облику уписаног крста са витком
полигоналном куполом на пресеку кракова и тространом олтарском
апсидом. Западно од храма, као слободностојећа грађевина издиже се
високи звоник који се у врху завршава полигоналним кубетом и плитким
архиволтама са лучним прозорима. Дрвена олтарска преграда, рад је
локалних мештана Велимира Зимоњића и Павла Павловића, док је аутор
икона непознати мајстор Црква "Покрова пресвете Богородице" у
Вучковици, својом архитектоником и значајем за локалну заједницу,
завређује битно место у културном наслеђу овога краја.
Забојница лок. Арапско гробље (396)
У засеоку Араповића, поред пута постоји надгробни споменик од сумарно обрађеног камена,
очуваних димензија 1,10м х 0,45м х 0,15м. По причи мештана у његовом окружењу је био још
велики број споменика који су временом унуштени или однети.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, језерске терасе и површи, присуство раседа, подручје умереног спирања и
јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. години доминантни земљишни покривач је комплекс обрадивих површина (242).
У 2006. шире се оранице (211), јавља се дисконтинуално урбано ткиво (112) - као последица већег
степена изграђености насеља. У 2012. години оранице (211) су најзаступљеније, што указује на
значајну интензификацију ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 215: Засади воћа фирме „Гружа аграр” / Балосава. Нектарине и јабуке
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ЈОП Кн13: Брдо у селу Драгушица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо у селу Драгушица, надморске висине 350 м. Геолошка подлога кредни флиш, подређено
кречњак. Заступљено је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач терен под аграром са
већим учешћем природне вегетације и на падинама брда са листопадном шумом. Брдо је
настањено индивидуалним објектима са воћњацима и виноградима на окућницама. Са брда се
пружа изванредан видиковац на Гружанско језеро. Обухваћени део атара насеља Драгушица има
одлике разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Вршено је пошумљавање четинарским културама на падинама према језеру;
Изданачка шума китњака и букве; вештачки подигнута састојина црног бора;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта брдске букове шуме са китњаком (Querco-Fagetum Glišić 1971);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената;
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја;
ГЕОМОРФОЛОШКИ ОБЛИЦИ
Подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. у пределу доминирају пашњаци (231). У 2006. јавља се насеље (дисконтинуално урбано
ткиво - 112) и потискује пашњаке. У 2012. стање је остало исто односно, није било просторних
промена од 2006. године у размери сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 201: Поглед на Гружанско језеро / центар села Драгушица. Из ове акумулације Град
Крагујевац се снабдева пијаћом водом. Активности на језеру су ограничене због намене. У току је
израда „Плана посебне намене за подручје акумулације Гружа“, да се простор, услови и начини
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коришћења дефинишу са јасним границама заштите и смерницама. Подизањем нивоа воде,
акумулацијом, неке од најплоднијих ораница су практично под сталном водом.

JOP Кн14: Брежуљкасто брдски терен у атару села Љуљаци –
обронци планине Рудник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 400 до 500 м (Трешњавица 476 м). Делувијално
пролувијални рељеф умереног спирања и јаружења. Геолошка подлога од миоценских вулканита и
пирокласта и делимично кредни флиш подређено кречњак. Земљиште смоница и еутрично смеђе.
Земљишни покривач је мешовит: оранице које се не наводњавају, комплекси аграрних површина,
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације и остаци листопадних шима. Воћњаци
су уз окућнице. Облик поља полу правилан. На брежуљцима се задржала листопадна шума.
Визуелно јединство дрвенасте вегетације фрагментовано. Претежно ратарске културе. Живице се
местимично јављају. Обухваћени делови атара насеља Коњуша, Љуљаци, Брестовац, Топоница и
Опланић имају морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта висок;
III зона заштите акумулације;
Вештачки подигнута састојина црног бора;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: могу се очекивати станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainettocerris Rud. 1949; Quercetum cerris E. Vuk. 1966);
Пашњаци: умерено влажне травне формације (брдске високе мезофилне ливаде -BetonicoAlopecuretum pratensis Velj 1967):
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Коњуша гробље у Божовачи – XIX век (387)
У шуми на простору засеока Божовача видљиви су надгробни споменици који се у релативно
густом распореду јављају на простору величине 40 ари. Највећи број споменика је само делимично
видљив изнад земље, најчешће до висине од 0,30м. Сви су од сумарно обрађеног камена
вертикално пободеног у земљу, са суженим горњим делом.
Љуљаци лок. Милића градина (389)
Локалитет Милића град налази се на западној страни села на доминантном узвишењу. Откривен је
приликом рекогносцирања терена 1930. године које су организовали Народни музеј из Београда и
Харвардски универзитет из Сједињених Америчких Држава. Исте године спроведена су и прва
археолошка истраживања овог простора. Ревизиона исткопавања је организовао Народни музеј из
Београда 1952. године. Истраживања су настављена мањим археолошким радовима 1965.године од
стране Одељења за археологију Филозофског факултета у Београду и Народног музеја у
Крагујевцу а под руководством др. Драгослава Срејовића. Од 1976. до 1979.године насеље на
Милића брду улази у научноистраживачки пројекат „Етнокултурна кретања у централној Србији у
бакарно и бронзано доба“ на пројекту су радили Одељење за археологију Филозофског факултета
у Београду и Народни музеј из Крагујевца. На Милића градини је пронађена богата археолошка
грађа на основу које је било могуће реконструисати типове и облике станишта, организацију у
насељу, извршити систематизацију покретног археолошког материјала коју чине керамика,
коштани и кремени предмети. Стратиграфски и културни односи на овом локалитету од посебног
су значаја за решавање проблема ватинске културе, њене појаве и трајања. Обзиром да се
стратиграфија на Милића брду тумачи у оквиру једног протоватинског, преватинског или
рановатинског хоризонта, први пут је указано на чињеницу да се изворишта ватинске културе
могу тражити и изван Војводине.
Љуљаци Црквина на имању Марковића (390)
У воћњаки у дворишту Марковића у Љуљацима, виде се темељи грађевине димензије 9,5х5,5м. На
источној страни се налази апсида. Темељи су зидани од ломљеног камена. Око грађевини и у њој
налазе се бројне камене плоче. На основу облика и орјентације грађевине констатовано је да су то
остаци цркве, највероватније једнобродне основе, орјентисане исток-запад.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Делувијално пролувијални рељеф умереног спирања и јаружења
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. години доминира комплекс обрадивих површина (242) и обрасци се поклапају
изузев што се на једној позицији проширила лишћарска шума (311). У 2012. образац је формиран
од неколико земљишних покривача са значајним учешћем (нема доминантног) јер је дошло је до
ширења ораница (211) као последица интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 202: Тефериџ / Тополница. Са исте тачке на другу страну – поглед ка селу Опланић.
Парцела некадашњих сеоских винограда који су заузимали површину од око 50 ха. Парцела је са
лепим панорамским погледом, на јужној експозицији. Тефериџ – је некадашње турско
излетиштеПотез је битан као стратешка кота за одбрану Крагујевца, па је током ратова често
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узурпиран од стране војске. Виногради су постојали до 1970-тих када су полако напуштани,
одласком становништва према граду и значајним опорезивањем чокота. Становништво које је
остало данас се бави сточарством, не у неком великом обиму. Преостали пашњаци за стоку се
налазе углавном поред река и потока на равном терену, док су остали опустели.

ЈОП Кн15: Брежуљкасто брдски терен у атару села Гривац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен на геолошкој подлози од кредног флиша, подређено кречњак,
надморске висине од 200 до 300 м. У геоморфолошком погледу делувијално-пролувијачлни рељеф
умереног спирања и јаружења. Земљиште припада еутрићно - смеђем темљишту. Земљишни
покривач чине листопадне шуме и комплекси аграрних површина са доста воћњака и терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације. Живице ограђују поља малих димензија
праволинијска. Образац дрвенасте вегетације фрагментован. Обухваћени делови атара насеља
Гривац и Опланић имају морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта низак;
III зона заштите акумулације;
Стил изградње: савремено-традиционалан, мање савремен, а ретко традиционалан.
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949;
Quercetum cerris E. Vuk. 1966);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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051. Црква Св. Петра и Павла у Брњици
Црква је подигнута у периоду 1927 – 31. године,
а као и у Вучковици, великим залагањем
Драгутина Којића, министра шума и рудника из
Закуте,
али
и
ангажовањем
локалног
становништва. Освештана је од стране
Епископа жичког Јефрема (Бојовића), као још
једна, својеврсна спомен – црква изгинулим
ратницима у Првом светском рату из овога
краја, о чему говори и спомен плоча унутар
храма. Грађена је према плану инж. Леонида –
"Руса", у српско – византијском стилу, као
складна
триконхална
грађевина
са
полигоналним бочним певницама и апсидом.
Фасаде су лишене орнаментике. Брод цркве
засведен је полуобличастим сводом, који се
завршава масивним осмостраним кубетом изнад
наоса и квадратним звоником изнад припрате.

Иконостас је рад локалних мајстора Драгише и
Чедомира Ђурића, а иконе осредњег квалитета,
дело су непознатог мајстора Својом скромном
али складном архитектоником, завређује своје
место у културној ризници Книћанске општине.

058. Зидана чесма и корита за праље у Брњици
Налази се недалеко од цркве, и представља још један драгоцен пример техничке културе овога
краја. Настала је половином педесетих година XX века, као дело тадашњих инжењера
крагујевачког водовода, о чему је било података на мермерној плочи које више нема, а стајала је у
врху доминантног прочеља, фланкираног са два квадратна стубића. У средини је била лула за воду
испод које су се низала бетонска корита за праље, чији остаци и данас ту стоје. Бетонска маса
бојена црвеном бојом, формом закривљених линија опонашала је изглед каквог, древног брода,
потпуно се разликовала од истородних техничких објеката у ширем окружењу. Заслужује високо
место у наслеђу индустријске археологије овога краја. Нажалост, данас је потпуно девастирана,
зарасла у коров и са бројним оштећењима. Могуће је направити њену реконструкцију, уколико
постоји интерес локалне заједнице.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. шире се
оранице (211) на рачун комплекса обрадивих површина. У 2012. процес просторних промена
започет 2006. се наставља ширењем ораница на другим позицијама у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кн16: Брежуљкасто брдски терен у атару села Кнежевац и
Баре – обронци планине Рудник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине у појасу од 400 до 450 м (Барањска Гл. 428 м).
Делувијално пролувијални рељеф умереног спирања и јаружења. Геолошка подлога кредни флиш
подређено кречњак. Земљишни покривач чине листопадне, мешовите и разређене шуме/шикаре,
оранице које се не наводњавају, комплекси аграрних површина, терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације и остаци листопадних шима. На нижим кoтама терен под аграром
са учешћем природне вегетације. Облик поља полу правилан. Визуелно јединство дрвенасте
вегетације кохерентно (повезано). Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Баре и Кнежевац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Љуљаци - ненасељног
подручја.
СТАЊЕ








Интензитет коришћења земљишта низак;
III зона заштите акумулације;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ређе традиционалан.
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у насељу Баре и
Кнежевац, а нема га у обухваћеном делу атара насеља Љуљаци;
Производња техничког дрвета је пренствена намена државних шума у пределу. Састав шума је
следећи: изданачка шума китњака и букве, девастирана шума китњака и цера,багрема, сладуна
и цера; вештачки подигнута састојина црног бора. Вештачки формиране шуме имају 10
састојина четинара и 2-е састојине багрема;
Старе (државне) шуме нису забележене.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov. 1979), станишта
брдске букове шуме са китњаком (Querco-Fagetum Glišić 1971)
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У пределу кроз сва три временска пресека лишћарске шуме (311) су нешто заступљеније од других
земљишних покривача. Значајно учешће показују мешовите шуме (313) због уношења
четинарских култура у лишћарске шуме. Обрасци се кроз дато време поклапају што указује да није
било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 195: Kречане / атар села Бара
На путу Kрагујевац - Горњи Mилановац, испод Баранског гробља.На овом потезу било је око 20так старих кречана, једне од првих задруга у Србији основане 1920-тих. Задруга је радила до
почетка Другог светског рата. У производњи је било ангажовано више од пола села. Поједине
кречане су радиле и касније до почетка 1970-тих. Камен-креч и дрва за ложење су се терали са
воловским запрегама или ко је шта имао. Околина је богата кречним каменом. Креч се продавао по
целој општини и ужем региону. Село је данас близу изумирања, са старачким становништвом, па
сада нема више ко тиме ни да се бави.

Тачка 196: Швапски мајдан, на путу Крагујевац-Горњи Милановац. У мајдану је и пре и после
Другог светског рата, вађен камен за прављење путева (Крагујевац-Г. Милановац, Кнић-баре и
пут кроз село). Рудник је био активан до 1970-тих година.
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Тачка 197: Потез Главица. На сунчаној страни према путу Крагујевац - Г. Милановац некада је
било око 10-так хектара винограда, сачињени од малих парцела од 5-20 так ари. Обрађивани су до
1960-тих година. Напуштени су миграцијом становништва из села у град. Данас је комплетан
потез винограда зарастао у багремар и шумарке. 100 м од тачке - фотографије на Рамаћу, Рамаћке
висове и пејзаже.

ЈОП Кн17: Брежуљкасто брдски терен у атару села Забојница
Суморовац, Вучковица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине у појасу од 400 до 500 м. Делувијално пролувијални
рељеф умереног спирања и јаружења. Геолошка подлога кредни флиш подређено кречњак.
Земљишни покривач чине листопадне шуме и између њих комплекси обрадивих површина. Облик
поља полу правилан. Визуелно јединство дрвенасте вегетације кохерентно (повезано). Обухваћени
делови атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа: Забојница - разбијеног насеља,
Суморовац - потпуно разбијеног типа насеља, а Вучковица - ненасељеног подручја.
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СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта низак;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак, а нема га на
обухваћеном делу атара насеља Вучковица.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: очекују се ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B.
Jov. 1979);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Суморовац Црква Св. Прокопија (395)
Садашња црква Св. Прокопија у Суморовцу подигнута је 1993-2002. године, на темељима старије
цркве. Источно од апсиде постојећег храма делимично се виде темељи грађевине за коју се
претпоставља да представља остатке старије цркве чији су габарити били већи од постојеће. Уз
северни зид олтарног дела, са спољашње стране изложена је камена плоча откривена током радова
у порти са урезаном представом рибе. То је за сада јединствен ранохришћански мотив који
срећемо у овим крајевима. Овај налаз наводи на низ претпоставки везаних за почетке ширење
хришћанства на простору северног Балкана.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. образац је састављен од приближно подједнаког учешћа комплекса обрадивих површина
(242) и лишћарских шума (311). Образац је задржан у сва три анализирана временска пресека
изузев што су у пресеку из 2006. нестале оранице (211).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Кн18: Језерске терасе (површи) у деловима атарима села
Губеревац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терене у појасу од 250 до 300 м. Геолошку подлогу чине миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак и алувијум. Тип
земљишта је флувисол, илимеризовано земљиште, псеудоглеј и еутрично смеђе. Земљишни
покривач чине оранице, комплекс обрадивих површина и терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације. У близини насеља и на вишим котама, окућницама запажају се воћњаци.
Токови водотока су природни, кривудави са узаним појасом приречне вегетације. Местимично се
јављају забрани, остаци шуме, на парцелама правих ивица, на једној или више спојених парцела,
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо, неповезано. Фрагмени, остаци шума,
неки и на већим површинама. Предони образац је праволинијски. Просторни образац поља чине
парцеле правилних и полуправилних ивица. Ово је предео отворених поља, готово без живица.
Доминантан визуелни елемент је парцелација поља и геометризација предела.
СТАЊЕ



Интензитет коришћења земљишта висок;
Клизишта према алувијалној равни Груже.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера(Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949,
Quercetum cerris E. Vuk. 1966), али и остаци влажних станишта претпоставља се шума пољског
јасена и лужњакa;
Пашњаци: суве до сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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062. Зграда железничке станице у Губеревцу
Саграђена је двадесетих година XX века, као
масивна наменска зграда састављена из
спратног и приземног корпуса. Једноставне је
архитектонике, идентична згради железничке
станице у Гружи, али са изразитом
геометријском штуко пластиком која упућује на
њен утилитаран карактер. Посебно су
наглашени забатни зидови са аплицираним
бордурама у врху, натпрозорницима и плитким
шарама у малтеру. Прозори су распоређени у
неправилном ритму, а често и преправљани,
чиме је нарушена аутентичност. Фасадном
пластиком не заостаје ни мањи, перонски део
зграде, чија орнаментика следе геометризовани
карактер украса осталих партија. Оба корпуса
су покривена двоводом кровном конструкцијом.
Зграда железничке станице у Губеревцу
представља вредно дело техничке културе, и
као таква има своје место у културном наслеђу
овога краја.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Стрми одсеци са појавама осипања и одроњавања, активна и имирена клизишта, подручје
терцијарног вулканизма.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира комплекс обрадивих површина (242) у сва три временска пресека. Обрасци се поклапају
у 2000. и 2006. изузев што су нестали пашњаци (231). У 2012. се шире оранице и указују на
тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Кн19: Алувијална раван доње Груже
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терене 100 до 200 м.н.в алувијалне равни токова левих притока реке Груже
(Капетануша, Рибеж, Брњица, Дебеља, Липничка река). Тип земљишта је флувисол. Земљишни
покривач чине оранице које се не наводњавају комплекс обрадивих површина. Токови водотока су
природни, кривудави са узаним појасом приречне вегетације. Просторни образац аграрних
површина је планиран са парцелацијом у низу. Преовлађују ратарске културе. Геометризација
предела је доминантан визуелни елемент. Ово је предео делимично отворених поља, готово без
дрвенасте вегетације, сем ретког појединачног дрвећа на њивама. Делимично су заступљене
живице, праволинијске. Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони образац припада
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праволиниском типу. Обухваћени делови атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа:
Губеревац, Пајсијевић и Честин - потпуно разбијеног типа насеља, Врбета, Лесковац и Балосаве ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Искоришћеност земљишта је висока;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у обухваћеним
деловима атара насеља Губеревац и Пајсијевић, а нема га на обухваћеним преосталим
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: остаци станишта влажних шума (врба и топола, лужњака и пољског јасена);
Пашњаци: остаци некадашњих сезонски влажних и влажних травних формација (Trifolietum
resupinati Velj. 1967);
Воћњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Пајсијевић лок. Џиновско гробље (392)
У центру села, на издуженој гребенастој греди и реткој храстовој шуми налазе се надгробне плоче
некадашњег гробља које мештани називају Џиновским. Грубо обрађени надгробни споменици су
највећим делом прекривени земљом тако да се не могу у потпуности сагледати. У неким
случајевима код западне тачке гроба у земљу је пободен вертикални камен који обележава крај
гроба. На једном споменику постоји апликација крста чији је доњи део затрпан. Обзиром на
неистраженост некрополе, не може се утврдити време настанка некрополе али се претпоставља да
најмлађи гробови потичу с краја XIX века.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години пашњаци (231) су доминантан покривач, у 2006. години потискују их комплекси
обрадивих површина (242), а у 2012. години доминирају оранице (211) што индицира тенденцију
интензификације пољопривреде пре свих ратарске производње.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података

ЈОП Кн20: Језерске терасе (површи) у атарима села Гривац, Баре
Кикојевац,Кнежевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терене у појасу од 200 до 400 м.н.в . Површ пресецају алувијалне равни
алувијалне токова левих притока реке Груже (Капетануша, Рибеж, Брњица, Дебеља, Липничка
река). Геолошки подлогу чине миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати,
глине, подређено кречњак и алувијум и делимично кредни флиш подређено кречњак. Тип
земљишта је флувисол, еутрично смеђе на андензиту, смоница и еутрично смеђе. Земљишни
покривач доминантно под оранице које се не наводњавају и комплекси аграрних површина. Дуж
кривудавих речних токова узани појас приречне вегетације. Местимично се јављају забрани,
остаци шуме, на парцелама правих ивица, на једној или више спојених парцела, Визуелно
јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо, неповезано. Фрагмени, остаци шума, неки и на
већим површинама. Предони образац је праволинијски. Просторни образац поља чине парцеле
правилних и полуправилних ивица. Ово је предео отворених поља, готово без живица.
Доминантан визуелни елемент је парцелација поља и геометризација предела. Обухваћени делови
атара насеља имају следеће одлике морфолошког типа: Баре и Забојница - полузбијеног насеља,
Кнежевац, Кикојевац, Гривац, Дубрава и Брњица - разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта висок;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Барама и
Забојници са тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак у обухваћеним преосталим
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949,
Quercetum cerris E. Vuk. 1966);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације (Betonico-Alopecuretum pratensis Velj.1967,
Lathyro-Galietum verni Velj. 1967);
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Баре лок. Хумке (381)
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Током 1963. године, на простору села Баре, под руководством Драгослава Срејовића, обављена су
археолошка ископавања два енеолитска земљана тумила у Барама. Оба тумила су била пречника
25 м, и висине 1,40 м - тумул I и 1,30 м - тумул II. У првом тумулу је, на глиненој платформи
пречника 12 м откривен скелет са дислоцираном лобањом, оријентисан у правцу југоистоксеверозапад. Од прилога су откривене керамичке посуде и златни накит. На основу накита и
керамичких посуда тумул је датован у време око 2300. год. п.н.е. У тумулу II је такође нађена
кружна глинена платформа са остацима спаљеног покојника. Од покретног археолошког
материјала откривена је керамика датована у крај III миленијума п.н.е. Налази указују на значајно
налазиште из времена прелаза неолита у метално доба.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина је најзаступљенији земљишни
покривач. У 2006. нема просторних промена изузев што су потиснути пашњаци (231) из предела.
У 2012. години значајно учешће у пределу имају оранице (211) што индицира тенденцију
интензификације пољопривреде пре свих ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЈЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ЈОП Св01: Алувијална рaван и речна тераса десне обале Ресаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Широка долина алувијалне равни Велике Мораве, претежно до 100 м надморске висине.
Алувијални наноси захватају широк појас уз Велику Мораву. Терен је равничарски, нагиб 0-3º.
Тип земљишта је флувисол и смоница (алувијум и алувијалне смонице). Река Ресава, десна
притока Велике Мораве, својим доњим током протиче кроз алувијалну раван коју формира заједно
са Великом Моравом. Доминантан земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и
комплекси аграрних површина. Местимично се јавља терена под аграром са већим учешћем
природне вегетације. Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле су формиране
у низовима, различитих величина (мале, средње и велике), доминантно под ратарским културама.
На делу алувијалне равни извршена је комасација пољопривредних парцела. У предеоном обрасцу
доминира геометризација, припада праволинијском типу. Обрада пољопривредних површина је
модерна и интензивна. Живице на деловима где није извршена комасација ретко заступљене,
фрагментоване и неповезане, углавном линијске ређе тракасте. Искоришћеност земљишта је
висока. Просторни образац дрвенасте вегетације је неравномерно распоређен. Местимично се
јављају мањи шумски забрани. На међама и парцелама запажа се веће учешће појединачног
дрвећа. Живице су слабо заступљене и фрагментоване. Визуелна јединственост покривача
дрвенасте вегетације слаба. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Кушиљево – збијеног насеља
неправилне структуре, Црквенац – разбијеног насеља, Свилајнац и Војска – потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Луковица, Дубље, Гложане и Радошин одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Храст запис – храст лужњак у Кушиљеву;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља на највећем делу
подручја ЈОП. Једино је у насељу Кушиљево утицај изградње стамбених објеката и промене
морфологије насеља висок са израженом тенденцијом ширења нове градње и формирања
групација кућишта дуж путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај модерне (интензивне) пољопривреде, углавном ретке живице;
Шума: мали разбацани приватни забрани на станишту влажних шума;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: алувијум и алувијалне смонице;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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148. Црква Св.Илије – Кушиљево
Црква посвећена св. Илији, налази се у центру Иконе су дародавне, и углавном се испод сваке
села. Подигнута је 1836. године, а обновљена налази текст са посветом и именом дародавца.
1891. године, пошто је била доста оштећена од
земљотреса. Обнова 1998. године у многоме је
променила и наружила аутентичан изглед
цркве. То је једнобродна црква са мањим,
бочним конхама и великом олтарском апсидом
на истоку. Засведена је полуобличастим сводом.
У цркви се налази живопис из друге половине
XX века, а фреске су дародавне, што се види по
исписаном тексту испод сваке од њих.
Иконостас је из 1891. године и састоји се из три
зоне - престоне иконе, прве и друге зоне са
Распећем на врху и на њему се налазе 34 иконе.
Дуборезни крст са осликаним Распећем рад је
истог непознатог мајстора из 1841. године, као
и царске двери. Једино је познато да је престоне
иконе радио Јања Молер.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, савремена плавинска лепеза, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека оранице које се не наводњавају (211) су нешто заступљеније од
других земљишних покривача. Поклапају се обрасци у 2000. и 2006., а у 2012. оранице су се
прошириле што указује да је дошло до интензификације ратарске производње.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 133: Храст запис у Кушиљеву
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ЈОП Св02: Напуштена корита и стараче (мртваје) дуж тока
Велике Мораве
ПРОФИЛ ТИПА ПРЕДЕЛА-а
Долина Велике Мораве је у два висинска појаса - до 100 м, као и између 100 и 200 м.н.в. Терен је
равничарски, са нагибом 0-3º. Велика Морава jе типично равничарска река која тече споро,
кривуда, односно, меандрира и рачва се. Пресецањем меандара, напуштена корита постају мртваје
које народ назива „моравиште“. Та речна језера имају бар у почетку лучне облике, ширину и
дубину речног корита. У инундационој равни запажају се бројни трагови напуштених корита,
мртваја, што овом пределу даје посебан карактер. У њима се депонују фини барски седименти,
нехомогене песковито-глиновите, као и алевритских глина. Тип земљишта је флувисол. Земљишни
покривач чине лишћарске шуме, разређене шуме/шикаре, местимично оранице које се не
наводњавају и баре. Заступљен и фрагменти приречне вегетације. У алувијалном наносу Велике
Мораве, који садрже огромне резерве шљунка и песка, врши се њихова експлоатација. На местима
експлоатције формирају се језера (вештачка језера). У самом кориту Велике Мораве запажају се
спрудови, обично малих ширина. Они се формирају или у самом речном кориту или на спољној
страни речних меандра. Визуелно, покривач дрвенасте вегетације, је кохерентан (повезан).
СТАЊЕ



Неконстролисана експлоатација шљунка;
Бројне баре и вештачка језера (напуштене шљунчаре).

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Утицај: висок утицај интензивне пољопривреде у окружењу;
Шума: станишта влажних шума: врбове шуме, шуме беле тополе, мешовите шуме храста
лужњака, брестова и пољског јасена;
Пашњаци: групације трске и других високих хелофита на рубовима водених басена, пионирска и
ефемерна вегетација периодично плављених обала, групације трске, високих шашева, плавне и
влажне ливаде;
Влажна земљишта: читав низ хидроморфних земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека земљишни покривач представља комбинацију текућих вода (511),
разређених шума/шикара (324), лишћарских шума (311), комплекса обрадивих површина (242) и
терена под аграром са већим површинама природне вегетације (243). Обрасци из три временска
пресека се углавном поклапају што указује да није било већих просторних промена у датом
времену.

ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 140: Велика Морава

Тачка 144: Скела

147: Висећи мост
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ЈОП Св03: Урбани предео Свилајнца
Свилајнац лежи на плодном равничарском и терасастом терену Доње Ресаве
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, присуство раседа.

ЈОП Св04: Речне терасе и језерске терасе (површи) леве обалске
стране реке Ресаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан (брежуљкасти) и брдски терен, у појасу од 100 до 200 м, као и од 200 до
500 м. н.в., испресецан бројним притокама реке Ресаве. Поред речних и језерских тераса у пределу
је делувијално-пролувијални рељеф умереног спирања и јаружења, са нагибима од 0–3º до 7–15º (и
до 30º у јаругама). Јављају се клизишта. Геолошка подлога делимично чине алувијални седименти
док је већи део под миоценским седиментима слабо везаним пешчарима, конгломератима,
глинама, подређено кречњаку. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач је
под комплексима обрадивих површина, делимично под ораницама које се не наводњавају. Терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације, као и листопадне шуме су ређи и обично су
дуж бројних притока реке Ресеве у јаругама. Просторни образац дрвенасте вегетације је линеаран,
понекада дендричног обрасца. Местимично, неравномерно, се јављају шумски забрани на
парцелама правилних облика. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
фрагментовано. Интензитет коришћења земљишта је висок. Облик поља је мешовит,
праволинијски и криволинијски. Предеони образац је пре праволинијски. Живице су
фрагментоване. Воћњаци су заступљени на малим парцелама у близини насеља и на окућницама.
Обрада аграрних површина је модерна са остацима традиционалне. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Тропоње – збијеног линеарно-зракастог насеља,
Врлане – збијеног насеља неправилне структуре, и Грабовац – потпуно разбијеног морфолошког
типа насеља.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља у атару насеља
Грабовац, утицај је умерен у атару насеља Врлане, а изражен у атару насеља Тропоње са
израженом тенденцијом ширења нове градње дуж свих путева.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта не захтева аниерозионе мере у равничарским
деловима; осетљивост од клизишта на већим нагибима;
Шума: нема података, али на основу еколошких карактеристика станишта, као и на основу
топонима (Расје, Брест, Дубље –дуб или лужњак, Грабовац, Клење итд.) претпоставља се да су у
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питању свежија станишта лужњака и граба, а према брдском појасу су вероватно термофилније
храстове шуме;
Пашњаци: нема података, али се претпоставља да су умерено влажне до суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
147. Навипов подрум у Црквенцу
Цео комплекс старог подрума са пољопривредним винарским справама, изложбеним делом и
самим подрумом са бачвама представља целину која би требала да се туристички осмисли и
заштити као објекат привредне историје јер је у овом подруму била Виноградарска земљорадничка
задруга 1929. године. Сачувана је и застава ове задруге изложена у управи предузећа као и
мермерни сто са грбом удружења.
152. Црква "Успења Богородице"– Црквенац
У самом центру села, налази се смештена
црква Успења Богородице. Предање каже да је
првобитна
црква
била
смештена
у
манастирском потоку и да је била везана за
Ресавску преписивачку школу па касније у
XVIII веку измештена на место где се данас
налази. Решена у облику сажетог уписаног
крста, засведена полуобличастим сводовима са
великом куполом. Олтарска апсида је споља и
унутра полукружна. На западу је мања
припрата. Уз северни зид, прислоњена је
велика звонара. Црква је вероватно подигнута
почетком двадесетог века са иконостасом из
1927. године. Звоник цркве је необично решен,
постављен и помало је већи, несразмеран у
односу на величину цркве. Црква је у
релативно добром стању и у скорије време је
окречена, као и улазна капија у цркву.
Тропоње лок. Црквина (357)
Локалитет Црквина обухвата брежуљак Тршевину и потес Врбаке. Локалитет обилује
површинским налазима праисторијске керамике, камена, каменог оруђа, лепа и згуре.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, активна и умирена клизишта,
речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242) такође, сва три
обрасца се поклапајушто указује да нема просторних промена.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 139: Село Црквенац. Старо насеље из XIV. века. Виноградарско-воћарски крај. Прва
земљорадничко-кредитна задруга у Ресави је настала у овом месту 1897. године. 1929. године
основан је виноградарски подрум. Око 200 људи је учествовало у Првом светском. рату. Око 105
се вратило и започело обнову села. Захваљујући задругама људи су се удруживали и лакше
функционисали. Од 1964. Навип газдује подручјем. Ту је био највећи производни погон за
производњу шљивовице. Око 5 милиона литара је извезено у Европу и 30 земаља Света. Преко
милион долара је био профит на годишњем нивоу. Сада је предузеђе под стечајем од 2012. То је
задњи погон Навипа који је престао са радом. У тренутку заустављања рада, било је уговорено око
100.000 боца шљивовице, међутим наруџбина је пропала. Млади људи сада поново покушавају да
се удруже и покрену производњу винове лозе и воћа. После 87 година основано је удружење
воћара и виноградара „Димитрије Катић”. Имају око 40-так чланова са мањим засадима.

Тачка 136: Ловачки дом Грабовац. Поглед на општину Свилајнац. Обухвата сва села према
Ресави. Види се Роанда, Суботица, Седлар, Купиновац, Рођевац, Бобово, Луковица и наплатна
рампа код Марковца. На овом подручју су до 1970-тих били виногради, али након масовног
одласка људи у иностранство, винограде више није имао ко да ради, па су уништени. Остала су
свега два винограда. Сада људи сваштаре, ретка су домаћинства која имају већу површину под
виноградима или нечим другим. На подручје поред Ресаве је извршена комасација током 80-тих, и
на тим подручјима се пољопривредна производња и задржала. Река Ресаве у једном делу није била
регулисана, па се током већег водостаја ту дешавају плављења и то на најквалитетнијој земљи.
Постоји пројекат за изградњу комплетне регулације.
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Тачка 137: Село Вруане. Поглед на Ресавски део општине Свилајнац.

Тачка 138: Вруански запис. Виноград у шуми.

ЈОП Св05: Алувијална рaван доњег тока Ресаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Река Ресава, десна притока Велике Мораве, пролази кроз град Свилајнац, где је њен ток регулисан,
и својом широком долином везује са моравском низијом. Терен алувијалне равни је равничарски,
између 100 и 200 м.н.в. и уједначеног пада (0-3º). Тип земљишта је флувисол (алувијум и алувијум
у псеудооглејавању). Доминантан земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и
комплекси аграрних површина и местимично терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације углавном уз ток реке Ресаве. Просторни образац аграрних површина је планиран.
Парцеле су формиране у низовима, различитих величина (мале, средње и велике), доминантно под
ратарским културама. У деловима алувијалне равни изведена је комасација и предеони образац је
геометризован, припада „праволинијском типу“. Обрада пољопривредних површина је модерна и
интензивна. Искоришћеност земљишта је висока. Геометризоване парцеле разређених шума и
шикара, пошумљени меандри напуштених старих корита или појас фрагментиране приречне
вегетације налазе се дуж тока реке Ресаве и њених притока. Живице су слабо заступљене и
фрагментоване. Запажа се веће учешће појединачног дрвећа, које се јавља на међама и на
парцелама. Геометризација предела и кривудави ток реке Ресаве су доминантни визуелни елемент
овог типа предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Дубље –
збијеног насеља комбиноване структуре, Црквенац - збијеног зракастог насеља, Грабовац –
збијеног насеља неправилне структуре, Луковица и Свилајнац – потпуно разбијеног морфолошког
типа насеља.
СТАЊЕ



Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
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Изразита геометризација предела;
Умерен до слаб квалитет воде реке Ресаве;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Дубљу,
Црквенцу и Грабовцу, са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева
и нарушавања компактности рубних насељских целина.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај модерне (интензивне) пољопривреде;
Шума: станишта влажних шума;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације, геометризоване;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
144. Митрова воденица – Седларе
Налази се у центру села на потоку који се активира
преграђивањем реке Ресаве. Величине 18x6 метара.
Саграђена од тесаних брвана. Основа је правоугаона, објекат
је четвороводног крова покривеног бибер црепом. Има два
улаза, један већи за истовар и утовар жита, а други је мањи.
Са јужне стране је још један улаз за воденичара. Има два
витла и јаз од бетона. Недавно је обновљена од стране
власника и може да се третира као значајан туристички
објекат.
145. Стојићка воденица – Седларе
Саграђена је на потоку који се улива у реку Ресаву.
Правоугаоног је облика, саграђена делом од чатме, брвана и
непечене цигле (стан за воденичара). Кров је четвороводан,
покривен црепом који је заменио првобитну ћерамиду. Има
јаз од бетона, два витла и три камена за мељаву. Заједничко
је власништво више породица, ускоро ће бити обновљена.

138. Кућа Стевана Синђелића у Грабовцу
Налази се у селу Грабовцу, удаљеном десетак километара источно од Свилајнца. Смештена је у
порти крај капеле где је пренета са првобитног места. Овај простор такође је везан за име Стевана
Синђелића. Према народном предању он је ту окупио Ресавце и повео их у борбу против Турака.
Касније је, у спомен на тај догађај, на том месту подигнута капела и крај ње собрашице.
Кућа Стевана Синђелића грађена је у бондручном конструктивном систему са испуном од чатме.
Кров је благог нагиба, четворосливан, а кровни покривач ћерамида. У основи је троделна
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грађевина која се састоји од „куће“ и две собе. У „кући“ је на средини отворено огњиште. Под је
од набијене земље, а таваница од шашоваца. На главној страни зграде доминира трем са доксатом
испод кога је улаз у подрум. На трему су витки, веома лепо обрађени стубови од храстовог дрвета
и ограда од шашоваца. Посебан детаљ су свакако дрвене решетке -„топлије“ на прозорима. У кући
је изложбена поставка из времена Првог српског устанка, са оригиналним предметима покућства
из овог краја. Капела Стевана Синђелића се налази у етно комплексу, који је направљен око куће
Стевана Синђелића. По предању, у овој кући је војвода Синђелић причестио војску пре поласка у
рат против Турака. То је мања гарађевина правоугаоне основе, са равном таваницом и
стилизованим дрвеним тремом над улазом. Зидана је опеком, а фасада је омалтерисана и
прекречена. Кров је четворосливан покривен ћерамидом. Врата и прозори су од дрвета, али
новијег датума, ураћени по аналогији столарије из тог времена. У капели се налази иконостас са
иконама из друге половине XIX века. Ове четири иконе су рад непознатог мајстора.
Кућа Стевана Синђелића утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе Решењем
Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 31/1 од 1. фебруара 1968. године, а
Одлуком Скупштине СР Србије(„Сл. Гласник СРС“ бр. 14/79) утврђена је за споменик културе од
великог значаја.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, савремена плавинска лепеза, речна тераса, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека оранице које се не наводњавају (211) су нешто заступљеније од
других земљишних покривача. Значајно учешће има комплекс обрадивих површина (242).
Обрасци из сва три временска пресека се поклапају. Може се закључити да у анализираном
периоду није било просторних промена.
Тачка 148: Ресава у Свилајнцу

Тачка 135: Кућа Стевана Синђелића у Грабовцу
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ЈОП Св06: Брежуљкасто брдски терен у атарима села Кушељево,
Свилајнац, Дубница, Бобово, Проштинац, Ђуринац, Рођевац,
Купиновац, Седларе, Суботица, Роанда
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен на надморској висини од 200 до 500 м, на делувијално-пролувијалном
рељефу умереног спирања и јаружења, са нагибима 3–7º и 7–15º поготово у јаругама потока, на
геолошкој подлози од миоценских седимента, слабо везааних пешчар, конгломерата, глина,
подређено кречњаку и на малој површини у атарима села Дубница, Проштинац, Ђуринац, јављају
се палеозојске зелене стене. Подручје је дисецирано бројним притокама реке Ресаве, као и
јаругама дуж којих се одржала приречна вегетација. Тип земљишта је доминантно плитко
еутрично смеђе, као и вертисол. Преовлађују комплекси аграрних површина, а значајно учешће
има терен под аграром са већим површинама природне вегетације, нешто мање лишћарске шуме и
оранице. Ове последње у деловима атара Дубница, Проштинац, Ђуринац, Рођевац, Купиновац. На
мањој површини, у атару Свилајнаца, на падинама Брда јавља се већи комплекс малих парцела под
виноградима и воћњацима. Доминантан тип покривача дрвенасте вегетације су остаци шума, на
теренима који нису повољни за пољопривреду, формирају дендричан образац. У оквиру овог
обрасца, на мањим нагибима јављају се такође и насеља и воћњаци.Умреженост ових шумских
површина је средња. Разређене шуме/шикаре јављају се спорадично на напуштеним
пољопривредним површинама. Просторни образац аграрних површина је мешовит. Заступљене су
мале парцеле, ограђене живицама, где је и веће учешће парцела под шумских забранима, до
средњих и великих парцела отворених поља. Облик поља, њива је полу правилан до органског
(традиционалног). Обрада је модерна са остацима традиционалне. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Роанда – збијеног насеља комбиноване структуре, Дубница и Ђуринац –
збијеног зракастог насеља, Купиновац и Роћевац – збијеног насеља неправилне структуре, Бобово
– полузбијеног линеарног насеља, Проштинац – полузбијеног насеља, Суботица – рзабијеног
насеља, Свилајнац, Кушиљево и Луковац, – потпуно рзабијеног морфолошког типа насеља, а
Седларе – ненастањеног подручја.
СТАЊЕ




Веће површине под шумом у облику дендричног обрасца дуж јаруга;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Роанди,
Роћевцу и Бобову са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева,
низак у Купиновцу, Ђуринцу, Дубници, Проштинцу и Свилајнцу, а нема га у осталим
обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: од пољопривредног коришћења; од клизишта на нагибима;
Шума: станишта термофилних храстових шума;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока;
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Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
149. Црква Св.Петра и Павла у Дубници
На самом улазу у село Дубницу, десно од пута
Свилајнац – Петровац, налази се црква
посвећена св. Петру и Павлу. Црква је
подигнута 1869. године, али је у потпуности
обновљена 1960. године. Триконхалне је
основе и засведена полуобличастим сводом.
Апсиде су споља петоугаоне, а унутра
полукружне. Фасада је малтерисана, обојена у
бело и на њој нема пластике. Ексонартекс са
кулом – звоником дозидан је 1979. године.
Овом додатном интервенцијом наружен је
изглед саме цркве. У цркви није било
живописа, а постојећи иконостас из 1827.
године, пренет је из Свилајначке цркве. Иконе
су вероватно рад Јање Молера.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, активна и умирена клизишта,
савремена плавинска лепеза.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других земљишних покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама
природне вегетације (243), нешто мање лишћарске шуме (311) и оранице које се не наводњавају
(211). Поклапају се углавном обрасци у сва три временска пресека само што су нестали виногради
(221) у 2006. години, а ако су заступљени онда су обично испод минималне површине која се
користи у овој анализи.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 134: Брдо Баћица, изнад Свилајнца. Три километра од центра Свилајнца. Викенд зона на
периферији Свилајнца. Крче се шуме за насеље, а виногради зарастају у багремаре. Пчеларство је
заступљено – познат крај због бројних багремових шума и ливада.
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ЈОП Св07: Брежуљкасто брдски предео у атарима села Гложане,
Бресје, Радошин, Војска и Мачевац и деловима атара села Црквенац,
Трипоље и Свилајнца.
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен, доминантно у појасу од 200 до 500 м.н.в., на делувијалнопролувијалном рељефу интензивног спирања и јаружења, са нагибима у просеку 7–15º, а неке
падине јаруга и до 30º, на геолошкој подлози од миоценских седимената, слабо везаних пешчар,
конгломерата, глина, подређено кречњаку и на малој површу у атарима села Голожане, Радошин и
Војска јавља се доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Тип земљишта је
еутрично смеђе земљиште, доминантно еродирано. Притоке Велике Мораве формирале су узане
алувијалне равни. Земљишни покривач доминантно чине листопадне шуме и разређене
шуме/шикаре. Између њих су комплекси аграрних површина (преовлађују ратарске културе), као и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Облик поља је полуправилан и
делимично органски. Образац дрвенасте вегетације је мешовит: велике површине под шумом
повазана са линијским остацима шума у јаругама и вододеринама. Живице су местимично
заступљене. Запажа се зарастање напуштених њива, винограда на великим површинама. Визуелно
јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Дубље – збијеног насеља комбиноване структуре,
Бресје - збијеног зракастог насеља, Радошин – збијеног насеља неправилне структуре, Гложане и
Мачевац – збијеног линеарног насеља, Војска – збијеног линеарно-зракастог морфолошког типа
насеља, а Црквенац, Дубље, Грабовац, Врлане и Тропоње – ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





Напуштање парцела, винограда и воћњака, које сукцесијом прелазе у шуму;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Дубљу,
Црквенцу и Грабовцу, са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева
и нарушавања компактности рубних насељских целина;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Гложану и
умерен у Војсци са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж главних путева, низак у
Мачевцу, Радошину и Бресју, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: запарложавање обрадивог земљишта, угроженост земљишта под ораницама на падинама
од ерозије;
Шума: термофилна станишта храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока;
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
139. Миљков манастир у Гложану
Миљков манастир налази се на десној обали Велике Мораве, југозападно од села Гложана.
Манастирски комплекс се састоји од цркве посвећене Ваведењу Пресвете Богородице, старог
конака из 1962. године и новог конака, који је саграђен у продужетку старог конака, крајем
осамдесетих година XX века. Према историјским подацима манастир је подигао војвода
каравлашки Ђорђе Радулбеговић, почетком XV века. Турци су га од тада више пута рушили, а
значајне обнове забележене су 1811. године, кад га је обновио кнез Миљко Томић, и 1856. године
кад га „из темеља обнови“ јеромонах Пантелејмон. То је триконхална грађевина, засведена
полуобличастим сводом са куполом изнад наоса. Изнад припрате налази се звоник, што је једина
новина у овој задњој „обнови“, у односу на првобитан средњевековни изглед манастирске цркве.
Фасаде су омалтерисане и омалане у бело, а кров је двосливан и покривен поцинкованим лимом.
Живопис у цркви је из XX века, и то, припрата углавном осликана 1936. године, а наос и олтар из
1966. године. Као предлошци за фреске узети су фрагменти живописа из средњевековних цркава и
манастира. Иконостас у цркви је нов, нископреградни. Стари иконостас из 1866. године,
високопреградни, са дуборезом и позлатом, уклоњен је, а иконе, које је израдио Милија
Марковић, одложене су у звонару. Миљков манастир утврђен је 05.05.1969. године, за споменик
културе, Решењем Завода за заштиту споменика културе (124/1) .

140. Црква манастира Златенац у Гложану
У летопису манастира Златенац, постоји податак да је црква „св. Врача“, подигнута 1427. године.
У њој је, по угледу на оближњу Манасију радила „преписивачка школа“, све до 1811. године кад
су је Турци срушили. Мештани су ову цркву делимично „обновили“ 1934. године, али коначна
реконструкција цркве, и обнова манастира, обављена је тек почетком 80-тих година XX
века.Црква је једнобродна грађевина са кубетом изнад наоса и полукружном олтарском апсидом
на истоку. Од првобитне грађевине очуван је почетак лука на североисточном пиластру, који је
формирао проскомидију према олтарском делу. Такође су сачувани богато профилисани венци,
који су се налазили у зони поткуполних лукова на пиластрима. Западни портал је у потпуности
очуван, са новијим интервенцијама на северном довратнику. Црква има
живопис и
нископреградни иконостас, новијег датума.Манастир је био пуст до 1980. године, али тада од
формирања монаштва, у порти цркве св. Врача изграђена су два конака, летњиковац и
звонара.Црква св. Врача проглашена је за споменик културе Решењем СО Свилајнац 22.07.1988.
године.
141. Стара црква у Гложану
Стара гложанска црква саграђена је 1820. године, што се види из ктиторског записа са источног
зида трема. Посвећена је Св. Николи. Црква је сличног облика и пропорција као брвнара, али са
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зидовима од бондрука. У облику је издуженог брода, не много складних пропорција, са тремом на
западу и полигоналном олтарском апсидом на истоку. Кров је четворосливан, прекривен
ћерамидом и на њему се налазе два крста. Стрехе су посебно ојачане кратким стубовима који
везују венчанице и конструкцију крова. Припада типу већих цркава ове врсте. Састоји се из четири
дела: трема, припрате, централног и олтарског дела. Трем носе четири декоративно обрађена
храстова стуба, са орнаментом једностурке плетенице. У архитектури ове цркве има детаља који се
могу мерити са најуспелијим остварењима брвнарског начина грађења. Дуборез у цркви, трему и
иконостасу спада у најбоља дуборезачка остварења првих деценија XIX века у Србији. Посебну
вредност цркве брвнаре у Гложану представља иконостас урађен у време изградње саме цркве. Од
ових икона сада се на иконостасу још налази 16 икона у првој и другој зони, и царске двери. Оне
су рад непознатог сликара Костадина, који се потписао на царским дверима. Поред икона, овај
зограф је осликао и ктиторску композицију изнад улазних врата. Стара црква у селу Гложану
утврђена је непокретно културно добро-споменик културе решењем Завода за заштиту
споменика културе бр 29/1 од 2.02.1968. године.

143. Црква Св.Богородице у Радошину
Црква је посвећена светој Богородици. Смештена је на потезу недалеко од Велике Мораве.
Данашња црква је подигнута на месту старе. Рађена су археолошка истраживања, која су показала
да је на том месту раније постојала црква и да је била правоугаоне основе. Данашња црква је
велика, једнобродна грађевина, правоугаоне основе, засведена полуобличастим сводом, са
великом кружном куполом изнад централног простора. Олтарска апсида је споља и изнутра
полукружна. Постоје стари записи, као и предања, по којима је ова црква задужбина деспота
Стефана Лазаревића. Постоји и теорија, заснована, такође на историјским изворима, да је то била
манастирска црква, коју је почетком XV века подигао војвода Радослав Михаљевић. У прошлим
вековима, народ се на Велику Госпојину окупљао у цркви. На тај дан, не зна се тачно када, Турци
су попалили цркву. На том месту је 1943. године подигнута нова постојећа. Црква има велики наос
са два стуба, који носе куполу у централном делу. На истоку је полукружна апсида. Иконостас у
цркви је нов. Сматра се да је првобитна слава цркве Покров пресвете Богородице, тако да црква
данас слави и ту и Велику Госпојину.
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146. Мицићка воденица – Војска
Једноделна полубрвнара, полузидана, саграђена на
темељу од неколико реда цигала. Има једно витло и један
камен. Покривена је бибер црепом на две воде. Данас је
ван употребе.

151. Манастир Томић - Војска
Мало је познатих историјских података који се везују за манастир Томић, али се претпоставља да
је манастир настао пред крај српске деспотовине, у време формирања слоја нове ситне властеле,
која је заменила претходну изгинулу на Косову. Ново племство, следећи пример деспота, зида
цркве које су биле у складу са њиховим могућностима. Тако се претпоставља да је ктитор
манастира Томић неки племић овога краја. У турском попису из 1572. године, помиње се
манастир, који се идентификије са манастиром Томић. Име манастира не потиче од његовог
ктитора, већ од деминутива имена светитеља којем је посвећен. Црква је посвећена светом Томи и
врло је скромних димензија. Чини је релативно мали, правоугаони наос, олтарска апсида са
источне и припрата са западне стране. Током векова је рушен више пута и обнављан.
Војска лок. Јеринин град(350)
Локалитет Јеринин град се налази на стратешки изузетно важном месту погодном за контролисање
комуникације долином Велике Мораве. У питању је насеље градинског типа из периода старијег
гвозденог доба, које свој пуни процват доживљава као римско и рановизантијско утврђење. У доба
Велике сеобе народа бива опљачкано од стране германског племена Гепида, почетком VII века
насељавају га Словени, трагове чијих насеља пратимо до XII века. Међу покретним материјалом,
истичу се бројни налази керамике, оруђа, оружја, новца,... Археолошка истраживања на
локалитету вршена су у више наврата од стране стручњака Завичајног музеја у Јагодини.
Бресје лок. Дедин гроб(351)
Локалитет Дедин гроб се налази у Долини, 1,5км-2 км источно од села, у густој шуми. Ради се о
некрополи XVI-XVII века, са које је очуван надгробник антропоморфног облика са уклесаним
крстом.
Бресје лок. Дуњар(352)
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Локалитет Дуњар се налази на тераси окренутој према југозападу, у близини извора. Земља је
тамно мрке боје, са обиљем површинских налаза бронзанодопске, халштатске и, у мањој мери,
античке керамике. Констатована је велика количина лепа, камена, делова брусева, жрвњева...
Мачевац лок. Старо гробље - Старо село (353)
Локалитет Старо гробље - Старо село, се налази на највишој коти у атару Мачевца. У литератури
се помиње као место где се изорава стари новац, опека, грнчарија, делови оружја и други
предмети. У Завичајном музеју у Јагодини чува се праисторијска керамика са овог локалитета.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интезивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, језерске
терасе-површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарска шума (311) је нешто заступљенија од других земљишних
покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама природне вегетације
(243), нешто мање разређене шуме/шикаре (324) и комплекс обрадивих површина (242). Поклапају
се обрасци у сва три временска пресека само што су у 2006. години на једној позицији потиснуте
разређене шуме/шикаре и претворене у лишћарске шуме.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 140: Манастир Златенац

Тачка 141: Мост у селу Гложане. Изграђен 1926. године

Тачка 142: Караула источно од села Бресје, два стабла записа. Око записа се славило и играло
коло, а данас се на запису праве урези за сваку годину, а славље се одвија у селу. Површина села је
963 хектара. Од тога је некада било око 600 хектара под виноградима и другим засадима
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(воћарским). Данас је мање од 20% под засадима. Око 1850-тих било је око 27 хектара винограда, а
након првог и другог светког рата виногради и воћњаци су се повећавали. Од 1970-тих када је
почело исељавање на запад, људи престају да обрађују винограде, и они су зарастали у шуму.
Данас постоји свега око 4 хектара винограда. Постоји око 10 јачих пољопривредних домаћинстава
који се баве ратарством и сточарством са по 20-так хектара земље. Некада су се знатно
производиле свиње, данас се то благо обнавља после година стагнације. Постоји сеча шуме, али не
у значајној мери.

Тачка 143: Насеље Радошин. Фотографисан збијен тип насеља

Тачка 145: Село Војска.Тип збијеног села
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Тачка 146. Манастир Томић. Близу села Војска

JOP Св08: Багрданско језеро
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Алувијална раван Велике Мораве, равничарски терен од 100 до 200 м надморске висине,
уједначеног пада (0-3º). Тип земљишта је флувисол. Багрданско језеро настало вађењем шљунка из
бившег корита Велике Мораве. Језеро је делимично уређено и погодно за пецање и купање.
Земљишни покривач је састављен од више језера. Око језера су комплекси аграрних површина и
ливаде. Ивично се јавља обалска дрвенаста вегетација. Обухваћен део атара насеља Војска је
ненасељен.
СТАЊЕ


Рекреационо подручје;

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет: језеро је порибљено;
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: језеро окружују интензивно обрађиване оранице;
Шума: станишта влажних шума;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: флувисол;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе - површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминира стајаћа вода (411). Значајније учешће има комплекс
обрадивих површина (242). Обрасци се поклапају у 2000. и 2006. години. У 2012. шири се
површина под стајаћом водом и потиснут је терен под аграром са већим површинама природне
вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ЈОП Ћу01: Стараче (мртваје), багерска језера дуж тока Велике
Мораве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Велика Морава jе типично равничарска река, до 100 м.н.в., са нагибом 0-3º. Река у овом делу прави
велике меандре који испресецани, формирају делове корита „моравишта“. Напуштена корита
постају мртваје укојима се врши депоновање финих барских седимената, нехомогених песковитоглиновитих, односно алеврит пескова и глиновитих алеврита, као и алевритских глина. Тип
земљишта је флувисол. У инундационој равни Велике Мораве запажају се бројни трагови
напуштених корита, мртваја, што овом пределу даје посебан карактер. Земљишни покривач чине
површине углавном заузете аграром (једногодишњих усева), баре, и на мањим површинама
листопадне шуме. Дуж корита тока Велике Мораве заступљен је узани појас приречне вегетације.
У алувијалном наносу Велике Мораве, који садрже огромне резерве шљунка и песка, врши се
њихова експлоатација. На местима експлоатције формирају се баре и вештачка језера. Њихова
конфигурација је групимична и делимично линеарна. У самом кориту Велике Мораве запажају се
спрудови, обично малих ширина. Они се формирају или у самом речном кориту или на спољној
страни речних меандра. Образац дрвенасте вегетације је фрагментован и делимично линеаран.
Визуелно је такође фрагментован. На аграрним површинама запажа се појединачно дрвеће.
Просторни образац ораница је планиран, прилагођен облику напуштеног меандра реке. Парцеле у
низу прате полукружни облик меандра, што даје посебан карактер овом типу предела. Гајење
пољопривредних култура, доминантно ратарских, је модерно (интензивно) и интензитет
коришћења земљишта је висок. Живице фрагментоване, тракасте. Обухваћени део атара насеља
имају следеће морфолошке одлике: Крушар – збијеног линеарног насеља, а Влашка - ненасељног
подручја.
СТАЊЕ






Неконстролисана експлоатација шљунка;
Морава, од Сталаћа до ушћа у Дунав, је река II-а класе квалитета вода;
Бројне баре, језера (напуштене шљунчаре);
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Крушару са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева без нарушавања
компактности изградње насеља, а нема га у обухваћеном делу атара насеља Влашка.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
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Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: експлоатација шљунка;
Шума: влажна станишта врба и топола, и на тежем земљишту храста лужњака и јасена;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације, као и ритска станишта око мртваја;
Влажна земљишта: мртваје, вештачка језера (бивше шљунчаре);
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Обрасци се готово поклапају у сва три временска периода, само што су оранице
које се не наводњавају (211) у 2012. нови земљишни покривач што указује на интензификацију
пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 104: Ушће Раванице у Велику Мораву, остаци стубова старог моста, парк

Тачка 107: Подручје са потенцијалом за градску плажу
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Тачка 107: Поред моравског моста, преко пута града / плато код градске плаже

ЈОП Ћу02: Језерске терасе (површи) у атарима села Добричево,
Супска, Иванковац.
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто- валовити терен, н ајезерској тераси (површи), надморске висине од 100 до 200 м (и
до 238 м), са нагибима у просеку 0–30. Заступљено је еутрично смеђе земљиште и смоница.
Доминантни земљишни покривач су ораницама које се не наводњавају, спорадично се јављају
листопадне шуме и површине углавном заузете аграром и већим, раштрканим површинама
природне вегетације. Просторни образац аграрних површина је планиран, са великим и веома
великим парцелама. Предеони образац је праволинијски. Припада модерној пољопривреди
(интензивно). Плантажа виноград на веома великим парцелама. Интензитет коришћења земљишта
је висок. Живице нису заступљене. Овоје подручје отворених поља. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Ћуприја ван града - збијеног насеља ортогоналне
структуре, Иванковац и Паљане - разбијеног морфолошког типа насеља, а Супска и Исаково ненасељног подручја.
СТАЊЕ









Искоришћеност земљишта је висока;
Преовлађују ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Девастирано стање комплекса Добричево;
Стара управна зграда Добричево- потенцијални музеј пољопривреде;
У Добрићеву производне активности смањене. Гаји се пшеница и кукуруз, а понекад соја и
сунцокрет. Од стоке је остало 100 грла крава;
Стил изградње: савремен, ретко савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Ћуприји ван
града, Иванковцу и Паљанима, а нема га на преосталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: утицај пољопривреде;
Шума: термофилна станишта храстових шума;
Пашњаци: суве травне формације;
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Влажна земљишта:
Воћњаци :
Живице :
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
180. Стара управна зграда пољопривредног добра Добричево - Ћуприја
Стара управна зграда са комплексом који га окружује. Саграђена је у шестој деценији XIX века у
време друге владавине кнеза Милоша, као административни центар најстаријег ''Државног
сточарског завода'' (1852. године). Утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе
решењем СО Ћуприја 29.12,1980. године; С.г.СО Ћу 7/80; 31.12.80.
179. Шанчеви из Првог српског устанка на Иванковцу - Иванковац
Културно добро - знаменито место од великог значаја решењем Завода за заштиту и научно
проучавање споменика културе НРС бр. 233/50 од 8.03.1950. године. Представља спомен на први
отворени окршај Срба и Турака 1805. године, пресудан за даљи ток устанка. Споменик подигнут у
част Миленка Стојковића, рад је академског вајара Миодрага Митровића. Просторни склоп чине
плански и неплански изграђене структуре: споменик Миленку Стојковићу, новоизграђена црква,
чесма, свлачионица оближњег игралишта и неколико стамбених објеката. Уређење комплекса
вршено је од 2005. – 2009. године (Министарство рада и социјалне политике). Знаменито место
"Шанчеви на Иванковцу" се налази у слободној природи на узвишењу званом "Лудо брдо". Део
површине у непосредној околини споменика је простор са плански уређеним засадом високог
растиња. Остале површине нису хортикултурно уређене.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


ППНКД 578 Природни простор око непокретног културног добра Иванковац

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ:
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају оранице које се не наводњавају (211). Обрасци се
поклапају у 2000. и 2006. години. У 2012. виногради као нови земљишни покривач потискује
оранице што означава интензивнију пољопривреду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 115: Пољопривредно добро Добричево
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Тачка 112: Рубинови виногради „Добричево”

Тачка 113:Село Иванковац поред Ћуприје, познато по боју Србије и Турске 18. и 19. августа
1805

Тачка 114: Храст лужњак, запис, Паљане

ЈОП Ћу03: Речне и језерске терасе (површи) у атарима села Супска,
Исаково
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско - заталасан (брежуљкасти) терен надморске висине од 100 до 200 м (и до 235 м)
испресецан притокама реке Велике Мораве. Рељеф припада речним и језерским терасама, са
нагибима 0–3º и 3–7º (15º). Геолошку подлогу чине миоценски седименти, слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште и смоница.
Земљишни покривач је доминантно под ораницама које се не наводњавају и комплексима
аграрних површина. Заступљене су листопадне шуме у фрагментима. Просторни образац
дрвенасте вегетације је мешовит: линеаран дуж потока и јаруга и разбацани забрани шума на
површини парцеле једне или више парцела. Образац пољопривредних површина је планиран са
средњим и великим парцелама. Облик парцела је праволинијски. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано. Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони
образац је пре праволинијски. Обрада аграрних површина је модерна (интензивна). Преовлађују
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отворена поља, без живица. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Супска - збијеног насеља комбиноване структуре, Исаково - полузбијеног линеарно - зракастог
насеља, Ћуприја ван града - разбијеног морфолошког типа насеља, а Крушар, Бигреница и Паљане
- ненасељног подручја
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Супској са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева и нарушавања компактности
изградње насеља, низак је у Исакову, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстових шима;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Локалитет Супска
Остаци праисторијског насеља са бројним
археолошким материјалом на основу којег је
насеље датовано у период неолита изнад којег
је формиран антички културни хоризонт.
Културни слој дебљине 4 м састоји се од
остатака три неолитска насеља. Најстарије
потиче из средњег неолита, са кућама од
плетера и лепа са керамиком карактеристичном
за позне фазе старчевачке културе. Два млађа
насеља садрже налазе карактеристичне за
винчанску културу. Локалитет је познат као
једно од највећих насеља винчанског периода у
Србији.

373.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања, савремене плавинске
лепезе.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека комплекс обрадивих површина (242) је нешто заступљенији од
других земљишних покривача, као што су оранице (211). У 2006. оранице се шире. Поклапају се
обрасци из 2006. и 2012. године. Може закључити да промене показују тенденцију
интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ћу04: Урбани предео Ћуприја
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
373. Археолошко налазиште Horreum Мargi
Одлуком СО Ћуприје бр. 06-153/90-01 од 04.12.1990. године, античко утврђење Horreuм Мargi
проглашено је за културно добро – археолошко налазиште.
Археолошко налазиште Horreum Мargi налази се између река Раванице и Велике Мораве у самом
центру Ћуприје, највећим делом на простору касарне „Миодраг Новаковић -Џуџа“. Међу римским
налазиштима у долини Велике Мораве, која се помињу у античким изворима и савременој
литератури, Horreum Мargi – Житница Мораве, заузима једно од најистакнутијих места. Утврђење
се налазило на римском војном путу Via militaris, који је спајао римске провинције у средњој
Европи: Pannonia, Noricum, Rхаetia са балканским провинцијама: Мoesija Inferior, Dalmatia, и
простором данашње Грчке током III века н.е. Значају његовог положаја доприносила је и Велика
Морава на чијој је обали подигнут, а која је била значајна комуникација током античког периода.
Током археолошких истраживања вршених 1962-1964., 1978., 1985-1990. и 2010. године
откривени су делови источног и северног бедема, североисточна угаона кула утврђења и у мањем
обиму неколико грађевина унитар њега: делом римске termae, и делови војничке бараке. Јужно од
ушћа Раванице у Мораву откривен је део стуба римског моста преко Мораве. Својим димензијама
400×350м Horreum Мargi представља каструм у оквиру којег су могле бити стациониране легије,
што потврђује римска архитектура фортификацијског карактера и натписи LEGVIICLа који се
односе на легију VII Claudia која је делом била лоцирана у Horreumu.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 105: Поред римског налазишта и зграде музеја
Мост реке Раванице, која протиче кроз Ћуприју. У самом граду се налази 7 мостова, а ово је један
од њих. Низводно до ушћа Велике Мораве постоји још један мост.
У музеју Horreum Мargi: Музеј има поставке археологије, историје, етнографије и уметности.
Најзаступљенија је археолошка – са предметима римског града Horreum Мargi и неолита.
Фрагмент епиграфског натписа – најзначајнији предмет у музеју јер сведочи о називу града, и
Митреум из III. века н.е. – који је највероватније стајао на храму посвећеном Св. Мири, и на њему
се види жртвовање бика у част Бога. Према начину обраде и формулацији материјала разликује се
од других експоната, значи да није рађен у локалној радионици већ да је донет.
Североисточна кула града Horreum Мargi
Од I - IV. века н.е. град је био један од главних економских и војних центара на путу Via Мilitaris.
Виде се остаци од II –IV века. Град се простирао на површини од око 12 хектара. Видљив је један
сегмент. Имао је водовод - аквадукте, храм, тргове и све друге инфрастуктурне карактеристике
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римског града. Према неким теоријама имао је и камени мост са дрвеним прелазом, који је спојен
са зидинама града. Првобитно је био војно насеље –имао је више мостова, налазио на граници две
мезије, а након првог моста постављени су стражари - римски легионари, односно никла је прва
насеобина, јер је положај био стратешки важан. Касније је мала утврда прерасла у војни центар, а
након тога је долазило и становништво, трговци и занатлије и постаје град (након I. века). Био је
седиште 7. легије. У вези са пределом и природним ресурсима – одговарало им је поднебље као
житница, која се развијала на овим просторима још од доба неолита. Житом се снабдевала одавде
читава мезија, а у граду су се налазили и силоси са житом. Неки историчари кажу да су силоси
баш имали тај облик, и да је кула у ствари можда остатак силоса. Назив Horreum Мargi – у преводу
значи „Житница Мораве”. Планина Јухор је била позната по рудницима, па је поред ратарства
било заступљено и рударство. Интересантно је да је Велика Морава била пловна од Дунава до
Ниша, па се њоме обављао транспорт жита, а да је мост у Ћуприји био важан као раскрсница
путева, иако је главни војни пут ишао десном обалом мораве од Виминацијума ка Нишу.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе.

ЈОП Ћу05: Речне и језерске терасе (површи) у атарима села
Батинац и Ћуприја (ван града)
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терен надморске висине од 100 до 200 м (и до 260 м). Рељеф чине
делимично речне и језерске терасе, као и делувијално пролувијални типови умереног спирања и
јаружења, са нагибима 0–3º и 3–7º, а падине до 15º. Геолошку подлогu чине миоценски седименти,
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слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Тип земљишта је еутрично смеђе
земљиште. Земљишни покривач је доминантно под ораницама које се не наводњавају. Подручје
отворених поља, без живица, са појединачним дрвећем на међама парцела. Образац
пољопривредних површина је планиран, са парцелама средњим и великим. Облик је
праволинијски. Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони образац је праволинијски.
Обрада аграрних површина је модерна (интензивна). Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Батинац - збијеног насеља неправилне структуре, а Ћуприја ван
града потпуно разбијеног морфолошког типа насеља око индустријске зонe.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
У државним шумама налазе се изданачке шуме цера; вештачки подигнуте састојине америчког
јасена, боровца. Основна намена ових шума је добијање техничког дрвета;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Локалитет Кафилерија (374)
На локалитуте Кафилерија извршена су заштитна
археолошка истраживања 2013. године током којих су
откривена два хоризонта насељавања, старији из гвозденог
доба (халштат) - VIII-IV век п.н.е. и млађи, антички хоризонт
датован у III в.н.е. Откривен покретни археолошки материјал
чине бројни фрагменти керамике, пршљенци, жрвњеви,
кости, античке светиљке...

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају оранице које се не наводњавају.Обрасци се готово
потпуно поклапају у 2000. и 2006.У 2012.јавља се виноград, нови покривач, а оранице су потпуно
потиснуле комплекс обрадивих површина.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 111: Везирово брдо / изнад села Батинац. Шанчеви који потичу из времена Првог српског
устанка. Изграђени су приликом битке код Иванковца изнад села Батинац, на југ и на север, у
облику петоугаоника. У том боју није постојао један фронт већ се битка одвијала на неколико
локација па је једна од њих и ова. Данас је ту равна травната површина која се прекида ивицом
шуме.

JOP Ћу06: Алувијалне равни доњег тока реке Раванице, Миросаве и
њихових притока
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни доњег тока река Раванице и Миросаве, са
нагибима 0–3º. Река Раваница својим током протиче кроз Ћуприју и у том делу је регулисана.
Ушће Раванице у Велику Мораву је на коти 118 м.н.в. Десна притока Раванице, река Миросава, је
трећа велика река која протиче кроз територију општине. Педолошки састав алувијалних равни
ових река је флувисол, изузев горњег тока. Земљишни покривач је терен под аграром са већим
учешћем површина природне вегетације и разређене шуме /шикаре. Образац дрвенасте вегетације
је линеаран са уским појасом приречне вегетације. Образац ораница и ливада је неправилан
(органски) и њихова величина је мала до средња. Живице су присутне, неповезане. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Паљане - збијеног линеарно - зракастог
насеља, Сење - збијеног линеарног насеља, Иванковац - полузбијеног насеља, Ћуприја ван града и
Батинац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Бигреница ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Раваница је у горњем току I-а класе квалитета вода , а по пролазу кроз село Сење и Ћуприју, IIб класе. Река Миросава у горњем току је I-а класе да би пролазом кроз село Иванковац и
Паљане до састава са Раваницом била и I-б класе;
Запажа се запарложавање пољопривредних површина које прелазе у шикаре;
Стил изградње: савремено - традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Паљанима и
Сењу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева без нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Батинцу и Ћуприји ван града, а нема га у
обухваћеном делу атара насеља Бигреница.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажно станиште врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: лакшег механичког састава изузев гоњег тока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
(404) Пруга уског колосека, Ћуприја - Сењски рудник - Равна река
374. Долина Раванице
У долини реке Раванице постоје бројни
површински налази који се простиру на више
локалитета, а датују се у антички период.
Непосредна
близина
Horreuм
Мargi-ја
допринела је интензивном насељавању овог
простора током антике. Изузетно плодно
земљиште погодно за развој пољопривреде,
условило је појаву бројних пољопривредних
газдинстава и насеља на овом простору.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема подручја ни објеката заштите.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијалне равни, речна долина, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Обрасци се поклапају у 2000. и 2006. години. У 2012. оранице (211) и разређене
шуме/шикаре (324) потискују доминантни покривач.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ћу07: Клисура реке Раванице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска клисураста долина реке Раванице окружена стрмим и шумовитим падинама (преко 30-64º).
Локално се јављају изданци стена без вегетације. Припада алувијално делувијалном типу
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земљишта. Ток реке Раванице је природан. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
кохерентно (повезано). Тип покривача просторно повезан. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Паљане - збијеног линеарно - зракастог насеља, Сење - збијеног
линеарног насеља, Иванковац - полузбијеног насеља, Ћуприја ван града и Батинац - потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља, а Бигреница ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Раваница је у горњем току I-e класе квалитета вода;
Излетиште Вавило у запуштеном стању;
Неконтролисана сеча шуме;
У државним шумама налазе се доминантно шикаре грабића; висока (једнодобна) шума букве;
изданачка шума цера, букве. Основна намена ових шума је стална заштита стрмих падина, као
и добијање техничког дрвета;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Паљанима и
Сењу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева без нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Батинцу и Ћуприји ван града, а нема га у
обухваћеном делу атара насеља Бигреница.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта грабића; станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976) и станишта
китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979);
Пашњаци: умерено влажне травне формације, суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
(404) Пруга уског колосека, Ћуприја - Сењски рудник – Равна река
Сење Мириловска пећина (375)
Пећина се налази 70 м изнад обале Раванице. Током археолошких истраживања у њој откривено је
6 геолошких слојева од којих су горња 3 холоценске старости. У најмлађем слоју су откривени
проксимални фрагменти неретушираног сечива, полустрмо ретуширана ламела са правим хрптом
и пљоснати коштани шиљак.
178. Манастир Раваница - Сење, Ћуприја
Манастир Раваница се налази у месту Сење недалеко од Ћуприје. Задужбина је кнеза Лазара из
седме деценије XIV века. После његове погибије на Косову 1389. године и преноса моштију
неколико година касније, постаје место ходочашћа. Црква манастира Раванице представља једну
од првих грађевина, својеврсни зачетник моравске архитектонске школе. Основе у облику
развијеног триконхоса са централном деветостраном и четири угаоне осмостране куполе. Зидана је
алтернацијом камена и опеке. Манастир је грађен као посебан утврђени град са пиргом и зидинама
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одбрамбеног појаса. Фреско - сликарство унутар храма је својом тематиком блиско живописима
манастира Сисојевац у непосредној близини, а који је био њен метох. Како архитектонски тако и у
декоративном и ликовном смислу Раваница представља изузетну вредност у контексту културног
наслеђа и као таква је утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе решењем
Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе у Београду бр.304/48 од 05.03.1948.
године, а за непокретно културно добро од изузетног значаја 07.04.1979.године; С.г.СРС 14.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


ПС 45 Природни споменик Раваничка пећина

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Клисура, карсни облици.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се
поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 120: Село Сење / воденица. Једина воденица на територији Ћуприје, на реци Раваници

Тачка 121: Манастир Раваница

Клисура реке Раванице
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Тачка 122: Излетиште Вавило/извор Кладенац

ЈОП Ћу08: Благи обронци Кучајских планина у атарима села
Кованица, Бигреница, Паљане и Сење
Благи обронци Кучајских планина, од 500 до 700 м.н.в. на крашком рељефу, као и делувијално пролувијалном рељефу умереног спирања и јаружења, са нагибима у просеку 7–15º, а падине
јаруга 15-30º (и до 64º). Геолошку подлогу чине јурски кречњаци, са рожнацима (офиолотски
меланж), кречњаци и пермски црвени пешчари и алевролити. На једној мањој површини јављају се
средње тријатски кречњаци. Дуж речних токова (река Жуброва и Раваница са притокама), који су
се дубоко усекли у околна брда јавља се алувијум и речне терасе. Заступљена је црвеница, сирозем
и на мањој површини еутрично смеђе земљиште. Доминантан земљишни покривач је листопадна
шума као и разређена шума/шикара и пашњаци. Местимично се јављају и мешовите шуме, као
последица садње култура четинара. Комплекси аграрних површина, терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације јављају се на нижим котама. Конфигурација просторног обрасца
дрвенасте вегетације је просторно повезана, коју чине остаци шума и вештачки подигнуте шуме.
Предеони образац се може дефинисати као „велика парчад“. Ливаде и пашњаци су неравномерно
распоређени. Величина поља мала до средња, облик њива органски (традиционалан),
традиционалне обраде. Живице су ретко заступљене. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Кованица - збијеног линеарног насеља, а Бигреница, Сење и Паљане
– потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ







Старење и напуштање села;
Неконтролисана сеча шуме;
У државним шумама налазе се вештачки подигнуте састојине црног бора, осталих тврдих
лишћара; шикара грабића; високе шуме: цера, букве. Основна намена ових шума је стална
заштита стрмих падина са плитким скелетоидним и еродираним земљиштима и добијање
техничког дрвета;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у свим
обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: неконтролисана сеча шуме;
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Шума: нешто мезофилнија станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976),
ксеромезофилна станишта китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979) и термофилна
станишта грабића;
Пашњаци: умерено влажне травне формације, суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
(404) Пруга уског колосека, Ћуприја - Сењски рудник – Равна река
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја развоја крашких облика, подручја интензивног спирања и јаружања, активна и умерена
клизишта и подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума(311). Значајно учешће имају разређене
шуме/шикаре(324)и терен под аграром са већим површинама природне вегетације(243). Поклапају
се обрасци у 2000. и 2006. години. У 2012.шире се разређене шуме/шикаре (сукцесија), а појавили
су се и пашњаци(231).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 126: Видиковац изнад села Паљане. Надморска висина око 400 м. Сагледава се Јагодина,
Ћуприја и део Параћина.

Вештачки подигнуте састојине црног бора.
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Почеци развоја сеоског туризма.

Тачка 131: Старо село на ободу Кучајских планина. Скоро напуштено село – око 20 активних
домаћинстава.

Тачка 132: Старо село / сеоски поток / затрпан поткоп угља, остали само трагови
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JOP Ћу09: Рађерово брдо
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто валовити терен на речној тераси, са нагибима у просеку 3–7º (и до 15º), у висинском
појасу од 100 до 200 м. Земљиште је еутрично смеђе. Земљишни покривач су терени под аграром
са већим учешћем природне вегетације. Викенд зона са бројним воћњацима и виноградима на
малим парцелама, појединачно дрвеће на међама. Обухваћени делови атара насеља Ћуприја ван
града има морфолошке одлике потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ








Бројне викендице са воћњацима и виноградима;
Иницијативе развоја виноградарства;
Шумарство је такође била развијено али је у паду због све мање шуме;
Девастација шума услед сече;
У државним шумама налазе се вештачки подигнуте састојине црног бора и америчког јасена.
Основна намена ових шума је добијање техничког дрвета;
Стил изградње: савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), нешто мезофилнија станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov.
1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације, суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Такође, сва три обрасца се поклапају кроз анализиране пресеке. Може се
закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 108. – Рађерово брдо /виноградска кућа - дом виноградара - дом је први пут изграђен
1925. указом краља Александра. Виногради су постојали у римско доба, али су посечени у доба
Турака и обновљени током почетка XX века захваљујући Краљу Александру. Парцеле винограда
су мале 20-30 ари, нема нарочит привредни карактер, више је из љубави. Комасацијом би могла да
се помогне привредна делатност. На брду постоји неколико извора, што је значајно за развој
виноградарства овог краја. На брду је постојала црква Св. Недеље – налази се на извору Св.
Недеље, који и данас постоји, док су трагови цркве ишчезли. Постоји жеља и идеја да се црква
обнови. Постојао је и потез од око 100 хектара аутохотне градске шуме, храста цера са
пречницима до 1м, која је 1995. тотално девастирана сечом 11.000 кубика дрвета за ибеглице из
Крајне. Њоме газдује Србија Шуме.

Тачка 109: Некадашње бојиште / август 1805 – први окршај регуларне српске војске (устаничке
јединице) са регуларним турским јединицама. Постоје трагови у рељефу – ровови и пунктови.
Викенд зона са виноградима и воћњацима на Рађеровом брду

ЈОП Ћу10: Брежуљкасто брдски терен у деловима атара села
Батинац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 300 м, на делувијално - пролувијалном
рељефу умереног спирања и јаружења, са нагибима 3–7º, али великим делом и 7–15º. Геолошка
подлога од миоценских седимената. Педолошки састав земљишта је еутрично смеђе земљиште.
Земљишни покривач чине комплекси аграрних површина и терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације. Заступљене су и листопадне шуме. Очувани фрагменти шуме формирају
најчешће дендричне обрасце. Облик поља полу - превилан до неправилан. Живице, ређе, обично
неповезане. Врло мале, мале до средње величине поља. Просторни образац парцела органски
(традиционални). Обухваћени део атара насеља Батинац има морфолошке одлике потпуно
разбијеног типа насеља.
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СТАЊЕ




Забрани приватних шума;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: запарложавање обрадивог земљишта;
Шума: станишта термофилних храстових шума;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотаока у окружењу смеђих земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нама картираних елемната.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Активна и умирена клизишта, подручје умереног спирања и јаружања и језерске терасе – површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
нешто заступљенији од комплекса обрадивих површина (242). Сва три обрасца се поклапају кроз
анализирано време. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ћу11: Брежуљкасто брдски терен у деловима атара села
Вирине, Бигреница и Кованица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 400 м. На делувијално - пролувијалном
рељефу умереног спирања и јаружења, са клизиштима, на нагибима 3–7º, али великим делом и 7 –
15º, поготову падине јаруга. Геолошка подлога од миоценских седимената, слабо везаних пешчара,
конгломерати, глине, подређено кречњак. Педолошки састав припада еутрично смеђем типу
земљишта, у процесу лесивирања. Земљишни покривач чине комплекси аграрних површина и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Заступљене су и листопадне шуме.
Очувани су фрагменти шума, обично разбацани. Облик поља полу - правилан и неправилан. Врло
мале, мале до средње величине. Просторни образац парцела органски (традиционални). Живице
најчешће поред насеља. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
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Вирине - збијеног насеља комбиноване структуре, Исаково и Бигреница - разбијеног насеља, и
Паљане - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у шуму, забрани приватних шума;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Виринама
са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева али и очувања
компактности изградње насеља, низак је у Исакову, Бигреници и Паљанима.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: на неким позицијама обрада земљишта управно на изохипсе на већим нагибима,
осетљивост на клизишта;
Шума: доминантно станишта термофилних храстових шума;
Пашњаци: најчешће суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока у окружењу;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Иванковачка река (377)
У непосредној околини реке налази се локалитет са археолошким материјалом винчанске и
бронзанодопске културне групе.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања, akтивна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се поклапају
у сва три временска пресека. Може се закључити да у анализираном периоду није било
просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 127: Место одакле је сликано село Бигреница
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Тачка 128: Бигреница / кућа Драгутина Сурдана / стари храстови.

Тачка 129: Близу пута за Деспотовац поред Видина / предели окренути према Кучајским
планинама и Бељаници / атар села Бигренице.

Тачка 130: Српска православна црква у Бигреници.

ЈОП Ћу12: Источни обронци планине Јухор
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ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Делувијално - пролувијални рељеф интензивног спирања и јаружења у брдском појасу. На нижем
висинском појасу (100 – 200 м), према алувијалној равни, налазе се делувијално пролувијални
застори. Нагиби терена су у просеку 7–15º, а на многим позицијама и 15-30º. Геолошку подлогу
чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити, што је условило појаву
сироземе. Земљишни покривач чине листопадне шуме. Визуелни јединство покривача дрвенасте
вегетације је кохерентно (повезано). Водотоци граде дендричне обрасце. На мањим површинама
јављају се културе четинара и разређене шуме/шикаре. У подножју планина заступљени су терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Остриковац - збијеног линеарног насеља, Јовац - збијеног насеља
комбиноване структуре, а Дворица - полузбијеног линеарно-зракастог морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ










Напуштање вонограда и зарастање парцела;
Руинирани и напуштени Јовачки подруми;
Виногради се делимично обнављају (мање парцеле), али мора постојати откуп да би се
виноградарство развило;
Опадање броја становника околних села; све је мање људи на селу, па се генерално све
пољопривредне површине запуштају;
Цела страна планине Јухор погодује виноградима, међутим данас је пуно винограда напуштено
и површине зарастају у багрем;
Велике површине припадају приватним шумским забранима. У државној својини налази се
изданачка шума: цера, багрема, граба; вештачки подигнута састојина: црног бора, ОТЛ (остали
тврди лишћари), боровца, смрче, белог бора; висока шума: цера, букве. Основна намена ових
шума је добијање техничког дрвета;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Јовцу, а умерен
у Остриковцу и Дворици са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих
путева која нарушава компактност изградње и морфолошки тип насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: напуштање парцела и сукцесија багрема и шикара;
Шума: нешто мезофилнија станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976),
ксеромезофилна станишта китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979) – према
подацима из државних шума;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
181. Црква Св. Духа у Јовцу
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Храм је грађен у неколико етапа током XIX и
XX века на основама старијег сакралног
објекта који датира из 1670. године. Постојећа
грађевина скромнијих је димензија, а
представља модернију реминисценцију на
старохришћанске
базилике
раног
доба
византијског градитељства.

Остриковац / Ђула (378)
Локалитет Ђула се налази на језичастом огранку Јухора који доминира северозападним делом
Параћинске котлине. На њему постоје остаци једнослојног градинског насеља из старијег
гвозденог доба. Захвата површину од око 1 ха.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Подручја интензивног спирања и јаружања, пролувијално делувијални застори, алувијална
раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Обрасци се поклапају изузев што је
на једној позицији у 2012. проширен терен под аграром са већим површинама природне вегетације
(243). Може се закључити да у анализираном периоду углавном није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 117: Јовачки подрум / власништво НАВИП-а. Винарију је направила пољопривредна
задруга између 1906-1908. Задруга је престала са радом 1962. Винарија после прелази у руке
Навипа. Пре 40-ак година било је „златно време” подрума, а од 1980-их креће лагано пропадање.
Некада су откупљиване велике количине грожђа. Било је доста мештана који су се бавили
виноградарством јер су имали интерес. Откуп се вршио и из других општина. Како се смањивало
подручје под виноградима, смањивала се и количина грожђа, да би се у једном периоду престало
са откупом и откуп се премешта у Јагодину.
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Тачка 118: Виноград Весић Радослава / село Дворица, виноград површине 60 ари, стари тип
садње – 99% сорте је прокупац. Старост је 80 година. Стари тип садње се не исплати (скупа
обрада, заштита и недовољно радне снаге), па је намера да се полако прелази на савремени тип.
Засађено је већ неколико шпалира новог винограда.

Обронци планине Јухор

ЈОП Ћу13: Водојажа језеро Мућава
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
На брежуљкастом терену (до 200 м), са нагибима у просеку 7–15º, на алувијуму окружена
језерском терасом формирана је вештачка акумулација преграђивањем Мућавског потока.
Добијено је језеро за наводњавање села Добричева. Окружено је великим делом тракастом
шумском вегетацијом тако да заједно са акумулацијом предео формира дендрични образац.
Обухваћени део атара насеља Ћуприја ван града има одлике ненасељеног подручја.
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СТАЊЕ




Језеро Мућава је порибљено, али поред риболова погодно је и за лов на дивље патке;
Језеро је запуштено, никада није одмуљавано;
Језеро је у државној својини – припада Министарству пољопривреде.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: влажна шумска станишта, на тежем земљишту;
Пашњаци: ритска станишта ивицом језера;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира стајаћа вода (411). Обрасци се поклапају у сва три
временска интервала, само се на ободу предела у 2012. уместо ораница (211) јавља виноград (221).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 116: Вештачко језеро Мућава. Служило је за наводњавање њива пољопривредног добра
Добричава. Рађено је 1978., а око 2 године се пунило. Површина је око 4 хектара и 40 ари. Састоји
се од два језера – у мањем се налази извориште које их пуни, преко потока и атмосферских
падавина. Порибљавано је шаранским врстама, а птице су донеле штуку и бабушку. Дивље патке и
гуске су ту честе, ждралови, чапље. Постоје идеје за уређење језера, уз претходно регулисање
стратегије, планова и пројеката. Иде се у правцу рекреативног и винског туризма. Сада се језеро
користи за пецање.
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ЈОП Ћу14:Водојажа на Везировом брду
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски појас предела обухвата долину потока и језерску терасу, са просечним
нагибом 3–7º, на смеђем земљишту тежег механичког састава. Језеро је вештачка акумулација
настала преграђивањем Ћупријског потока. Порибљено је. Велики комплекс шуме се налази у
околини језера. Око самог језера и потока задржао се узани појас вегетације. Иза њега језеро је
окружено ораницама. Обухваћени део атара насеља Ћуприја ван града има одлике ненасељног
подручја.
СТАЊЕ
 Дрвеће и растиње није склоњено пре формирања језера, испод воде се виде остаци шуме;
 Вода није за пиће;
 Служило за наводњавање њива пољопривредног добра Добричево;
 У државним шумама налазе се изданачке шуме багрема, цера; вештачки подигнуте састојине
црног бора, америчког јасена, боровца, смрче. Основна намена ових шума је добијање
техничког дрвета.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: засипања водојаже;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), нешто мезофилнија станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov.
1976);
Пашњаци: умерено влажне травне формације, суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока у окружењу смеђег земљишта;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години разређене шуме/шикаре (324) су нешто заступљеније од других земљишних
покривача. У 2006. години велики део наведеног покривача је прешао у лишћарску шуму (311)
тако да је постала преовлађујући покривач. То се одржало и у 2012. години тако да се може рећи
да се поклапа просторни образац два последња временска пресека.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тачка 110: Вештачка акумулација – Језеро на Везировом брду. Акумулација настала
преграђивањем Ћупријског потока. Дугачка је око 1200 - 1300 м, а најшира је у пределу насипа
(бране). Извршено је вештачко порибљавање. Општина Ћуприја има могућности за развој туризма,
не само поред Велике Мораве, већ и поред вештачких акумулација. Акумулације нису угрожене
загађеном околином, нема фабрика, а пољопривредне културе се не засипају хемикалијама које
могу доспети у воду.

ЈОП Ћу15: Заравњени терен под ратарским културама у атару села
Сење
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдски појас са облицима делувијално - пролувијалног рељефа умереног спирања и јаружења, са
нагибима у просеку 3–7º (и до 15º). Геолошку подлогу чине миоценски седименти, слабо везани
пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште.
Земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају, терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације и листопадне шуме. Подручје већим делом отворених поља. Уз ток Раванице
веће учећше живица. На парцелама појединачно дрвеће. Парцеле средње до великих. Облик
парцела пре праволинијски, а такав је и предеони образац. Интензитет коришћења земљишта је
висок. Обрада аграрних површина је модерна (интензивна). Лишћарске шуме су у облику
неколико груписаних, великих фрагмената (парчади). Обухваћени делови атара насеља Сење
имају морфолошке одлике збијеног линеарног насеља.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: ксеротермофилна станишта храстова китњака и цера;
Пашњаци: суви до умерено влажни травњаци;
Влажна земљишта:
Воћњаци :
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Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) у сва три временска
пресека (нешто мање у 2012.). Обрасци се поклапају у 2000. и 2006. години. У 2012. разређене
шуме/шикаре (324) делимично потискују терен под аграром са већим површинама природне
вегетације, а оранице се шире. Може се закључити да промене показују тенденцију
интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ћу16: Заравњени терен под ратарским културама у атару села
Паљане и Бигреница
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Језерска тераса у брдском појасу са нагибима 3–7º. Геолошку подлога чине миоценски седименти,
слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Тип земљишта је смоница.
Земљишни покривач је доминантно под ораницама које се не наводњавају. Подручје отворених
поља, без живица, са појединачним дрвећем на међама парцела. Образац пољопривредних
површина је планиран, са парцелама средњим и великим. Облик је праволинијски. Интензитет
коришћења земљишта је висок. Предеони образац је праволинијски. Обрада аграрних површина је
модерна (интензивна). Уз реку Раваницу задржала се приобална вегетација. Живице нису
повезане, ретке, појединачна стабла. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Паљане - разбијеног насеља, а Бигреница - поптпуно разбијеног морфолошког типа
насеља.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у обухваћеним
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
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Еколошки значајна:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: термофилна храстова станишта;
Пашњаци: сува травна формација;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. доминира комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци у наведена
два пресека. Међутим, у 2012. доминантни покривач је потпуно потиснут и замењен ораницама
(211). Може се закључити да промене показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 123: Скретање са главног пута према Бигреници и Кованици, изнад долине реке
Миросаве / атар села Иванковац и Паљане.

ЈОП Ћу17: Заравњени терен под ратарским културама у атару села
Сење и Паљане
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Предео је формиран у брежуљкасто брдском појасу на речној и језерској тераси, са просечним
нагибом 3–7º, али и на нешто равнијим тереном (0–3º). Геолошку подлога чине миоценски
седименти, слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Тип земљишта је
еутрично смеђе земљиште и смоница. Земљишни покривач је доминантно под ораницама које се
не наводњавају. Подручје отворених поља, без живица, са појединачним дрвећем на међама
парцела. Образац пољопривредних површина је планиран, са парцелама средњим и великим.
Облик је праволинијски као и предеон образац. Интензитет коришћења земљишта је висок. Обрада
аграрних површина је модерна (интензивна). Живице су неповезане. Уз водоток је задржана
приобална вегетација. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
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Иванковац и Сење - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Паљане ненасељног
подручја.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: савремен и савремено - традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је веома низак у
Иванковцу и Сењу, а нема га у обухваћеном делу атара насеља Паљане.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност
Еколошки значајна станишта
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Језерске терасе, површи, подручје умереног спирања и јаружања, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају оранице које се не наводњавају (211). Такође, сва три
анализирана обрасца се поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било
просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 119: Улазак у село Сење. Излазак из великоморавске равнице и улазак у Кучајска побрђа.
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JOP Ћу18: Алувијална рaван десне обалске стране Велике Мораве у
атару села Крушар, Влашка, Супска и Ћуприја ван града
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заравњен, хоризонталан терен (нагиб 0–3º) долине Велике Мораве. Савремене плавинске лепезе и
речне терасе захватају широк појас уз Велику Мораву. Тип земљишта је флувисол и смоница.
Доминантан земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и комплекси обрадивих
површина са малим учешћем терена под аграром са већим учешћем природне вегетације.
Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле су формиране у низовима,
различитих величина (мале, средње и велике), доминантно под ратарским културама. Обрада
пољопривредних површина је модерна и интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације
садржи појединачно дрвеће на међама и парцелама, местимично и мање забране. Живице су слабо
заступљене и фрагментоване. Уз притоке Велике Мораве задржао се узан појас приречне
вегетације. Предеони образац је праволинијски. Геометризација предела је доминантан визуелни
елеменат. Живице ретко заступљене. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Крушар-збијеног линеарно-зракастог насеља, Влашка - збијеног насеља неправилне
структуре, Супска - разбијеног морфолошког типа насеља, а Ћуприја ван града - ненасељног
подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Крушару са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у насељу Влашка и Супска, а нема га у обухваћеним
деловима атара насеља Ћуприја ван града.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;

377

Шума: станишта некада влажних шума лужњака и јасена;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нама картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе, савремене плавинске лепезе .
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. години велики део
наведеног покривача је потиснут од ораница (211), да би у 2012. могло да се закључи да
доминирају оранице које се не наводњавају и показују тенденцију интензификације
пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

JOP Ћу19: Алувијална раван десне обалске стране Велике Мораве у
атару Ћуприје ван града
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заравњен, хоризонталан терен алувијалне равни Велике Мораве, са нагибима 0–3º. Алувијални
нанос захвата широк појас уз Велику Мораву. Тип земљишта је флувисол и смоница. Доминантан
земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и комплекси обрадивих површина.
Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле су формиране у низовима,
различитих величина (мале, средње и велике), доминантно под ратарским културама. Обрада
пољопривредних површина је модерна и интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације
садржи појединачно дрвеће на међама и парцелама, местимично и мање забране на једној или
више парцела. Живице су слабо заступљене и фрагментоване. Конфигурација покривача дрвенасте
вегетације је фрагментована. Предеони образац је праволинијски. Уз притоке Велике Мораве
задржао се узан појас приречне вегетације. Геометризација предела је доминантан визуелни
елеменат. Живице ретко заступљене. Обухваћени део атара насеља Ћуприја ван града има
морфолошке одлике потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станиште некада влажних шума лужњака и јасена;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ЗНАЧАЈНE ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминирајуоранице које се не наводњавају (211) у сва три временска пресека. Исто тако, сва три
обрасца се поклапају у анализираном времену. Може се закључити да у анализираном периоду
није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

JOP Ћу20: Алувијална раван леве обалске стране Велике Мораве у
атарима села Остриковац, Јовац и Дворица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заравњен, хоризонталан терен алувијалне равни Велике Мораве (0–3º). Алувијални нанос захвата
широк појас уз Велику Мораву. Велика Морава у овом делу прави велике меандре који
испресецани, формирају делове корита „моравишта“. Тип земљишта је флувисол и смоница.
Доминантан земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и на мањим површинама
комплекси аграрних површина. Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле су
формиране у низовима, различитих величина (мале, средње и велике), доминантно под ратарским
културама. Парцеле у низу прате полукружни облик бивших меандра, што даје посебан карактер
овом типу предела. Гајење пољопривредних култура, доминантно ратарских, је модерно
(интензивно) и интензитет коришћења земљишта је висок. Обрада пољопривредних површина је
модерна и интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на
међама и парцелама, местимично и мање забране на једној или више парцела. Живице су слабо
заступљене и фрагментоване. Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је фрагментована.
Предеони образац је праволинијски. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат.
Живице су ретко заступљене. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Мијатовац - збијеног насеља неправилне структуре, Остриковац - збијеног линеарно-зракастог
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насеља, Јовац - полузбијеног линеарног морфолошког типа насеља, а Ћуприја ван града и Дворица
- ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Мијатовцу и
умерен у Остриковцу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева са
нарушавањем компактности изградње насеља, низак је у Јовцу, а нема га у обухваћеним
деловима атара насеља Ћуприја ван града и Дворица.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станиште некада влажних шума лужњака и јасена;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је нешто
заступљенији од комплекса обрадивих површина (242) и просторни обрасци им се готово
поклапају, изузев што је на једној позицији у 2006. нови елемент бара (411). У 2012. доминирају
оранице које се не наводњавају и у великом делу предела потиснуле су претходне доминантне
земљишне покриваче. Може се закључити да промене показују тенденцију интензификације
пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тачка 118: Остриковац. Поглед на алувијалну раван

ЈОП Ћу21: Благи обронци Кучајских планина у атару села Сење
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Благи обронци Кучајских планина, од 500 до 700 м.н.в., на делувијално-пролувијалном рељефу
умереног спирања и јаружења, као и подручје развоја крашких облика, са нагибима у просеку 7–
15º, а падине 15-30º (и до 64º). Геолошку подлогу чине јурски кречњаци, са рожнацима
(офиолотски меланж), кречњаци и пермски црвени пешчари и алевролити. На једној мањој
површини јављају се средње тријаски кречњаци. Дуж речних токова Раванице са притокама, који
су се дубоко усекли у околна брда јавља се алувијум и речне терасе. Заступљена је црвеница
(скелетоидна), сирозем (литосол) и на мањој површини еутрично смеђе земљиште. Доминантан
земљишни покривач је листопадна шума као и разређена шума/шикара и пашњаци. Местимично
се јављају и мешовите шуме (састојине лишћарских и састојине вештачки унетих четинара).
Комплекси аграрних површина и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације
јављају се на нижим котама. Конфигурација просторног обрасца дрвенасте вегетације је
континуална, док је тип остаци шума и вештачки подигнуте шуме. Предеони образац се може
дефинисати као „велики фрагменти шуме“. Ливаде и пашњаци су неравномерно распоређени.
Величина поља мала до средња, облик њива органски (традиционалан), традиционалне обраде.
Живице ретко заступљене. Обухваћени делови атара насеља Сење имају морфолошке одлике
збијеног линеарног насеља.
СТАЊЕ






Појава сече шума;
У државним шумама налазе се високе шуме: цера, букве; изданачке шуме:букве, граба,
китњака, багрема, шикара грабића; вештачки подигнуте састојине црног бора, осталих тврдих
лишћара. Основна намена ових шума је добијање техничког дрвета и изражено на већим
површинама, стална заштита стрмих падина са плитким скелетоидним и еродираним
земљиштима (шикара грабића);
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ретко традиционалан.
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
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Еколошки значајна станишта:
Утицај: појава сече шуме;
Шума: нешто мезофилнија станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976),
ксеромезофилна станишта китњака и цера (Quercetuм petraeae-cerris B. Jov.1979) и термофилна
станишта грбића;
Пашњаци: умерено влажне травне формације, суве травне формациј;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика, подручје умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ћу22: Клисура реке Миросаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска клисураста долина реке Миросаве окружена стрмим и шумовитим падинама. Локално се
јављају изданци стена без вегетације. Долина припада алувијално делувијалном типу земљишта.
Ток реке Миросаве је природан. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно
(повезано). Тип покривача је просторно повезан. Обухваћени делови атара насеља Бигреница и
Паљане имају морфолошке одлике потпуно разбијеног насеља.
СТАЊЕ





Постројење за водоснабдевање Ћуприје подигнуто на самом извору. Никада није радило;
Дуж речног тока нема саобраћајница;
Стил изградње: савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је веома низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: станишта врба дуж водотока, осиромашене реликтне заједнице по странама клисуре;
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Пашњаци: поред водотока сезонски влажне и влажне травне формације, а по странама клисуре
могу се очекивати суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речна долина, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Обрасци се поклапају у анализираном времену, што значи да није било
просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 124: Извориште Немање / постројење за пијаћу воду. Немањини извори се зову, преме
легенди да је Стефан Немања овде донешен на носилима, а да је после пар дана одјахао здрав.
Извор воде излазио је из стена из пећине.

Тачка 125: Улаз у клисуру реке Миросаве. Река Миросава, према легенди назив је добила јер је
Св. Сава ту измирио браћу Стефана и Вука. Брдо изнад се зове „Небеско” јер су наводно после
помирења ту пар дана одсели.
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JOP Ћу23: Брежуљкасто брдски терен у атару села Бигреница и
Кованица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 400 м. На делувијално-пролувијалном
рељефу умереног спирања и јаружења, са клизиштима, на нагибима 3–7º, али великим делом и 7–
15º, поготову падине јаруга. Геолошка подлога од миоценских седимената, слабо везаних пешчара,
конгломерати, глине, подређено кречњак. Педолошки састав припада еутрично смеђем типу
земљишта, у процесу лесивирања. Земљишни покривач чине комплекси аграрних површина и
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Заступљене су и листопадне шуме.
Очувани су фрагменти шума, обично разбацани (неправилни). Облик поља полу-правилан и
неправилан. Врло мале, мале до средње величине. Просторни образац парцела органски
(традиционални). Живице најчешће поред насеља. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Кованица - збијеног линеарног насеља, а Бигреница - разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ



Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у шуму, забрани приватних шума;
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Кованица - збијеног
линеарног насеља, а Бигреница - разбијеног морфолошког типа насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: на неким позицијама обрада земљишта управно на изохипсе на већим нагибима,
осетљивост на клизишта;
Шума: доминантно станишта термофилних храстових шума;
Пашњаци: најчешће суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока у окружењу;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика, подручје умереног и интезивног спирања и јаружања,
присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се поклапају
у сва три временска пресека. Може се закључити да у анализираном периоду није било
просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА ЈАГОДИНА

ЈОП Ja01: Напуштена корита и стараче (мртваје) дуж тока
Велике Мораве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Велика Морава jе типично равничарска река која тече споро, кривуда, тј.меандрира и рачва.
Пресецањем својих меандара, напуштена корита постају мртваје у којима се врши депоновање
финих барских седимената, нехомогених песковито-глиновитих, односно алеврит пескова
и глиновитих алеврита, као и алевритских глина. У инундационој равни Велике Мораве запажају
се бројни трагови напуштених корита, мртваја, плитких издужених језера, насталих пресецањем
меандара. Поменута језера налазе се у околини Остриковца, Кончарева, Старог Ланишта, Пањевца
и Милошева. Земљишни покривач чине лишћарске шуме, разређене шуме/шикаре, местимично
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације и баре. Парцеле су прилагођене
кружном облику унутар мртваја, што даје посебан карактер овом подручју. Дуж реке Мораве
узани појас приречне вегетације. У алувијалном наносу Велике Мораве, који садржи огромне
резерве шљунка и песка, врши се њихова експлоатација. На местима експлоатције формирају се
језера (вештачка језера). У самом кориту Велике Мораве запажају се спрудови, обично малих
ширина. Они се формирају или у самом речном кориту или на спољној страни речних меандра.
Визуелно, покривач дрвенасте вегетације дуж воденог тока је кохерентан (повезан). Доминантан
визуелни елемент је кривудави ток реке Морава са приречном вегетацијом. Обухваћени делови
атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Кочино село - полузбијеног насеља, Рибаре разбијеног насеља, и Милошево - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Багрдан село,
Ланиште, Дубока и Глоговац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Неконтролисана експлоатација шљунка;
Бројне баре (мртваје) и вештачка језера (напуштене шљунчаре);
Шуме су у приватном власништву;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Рибарима са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж пута поред обале реке, низак је у Кочином
селу, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља, изузев деградације изазване
експлоатацијом шљунка и песка из Велике Мораве у Багрдан селу.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
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Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: висок утицај интензивне пољопривреде у окружењу; експлоатација шљунка;
Шума: станишта шума лужњака и пољског јасена, а рубна станишта припадају шумама врба и
топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



95 Споменик природе: Храст Коче капетана (запис – храст лужњак)
201300012 Специјални резерват природе: Брзанско моравиште

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувиjална раван.
ПРОСТОРНЕ ПОМЕНЕ
У 2000. години терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је нешто
заступљенији од других земљишних покривача. Значајно учешће има комплекс обрадивих
површина (242). У 2006. стање се није много променило изузев што су неке лишћарске шуме
постале разређене шуме/шикаре (324), а у 2012. години оранице (211) су се прошириле. Може се
закључити да је пољопривреда интензивнија у једном од два ЈОП-а.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 299: Кочин храст у Кочином селу стар више од 250 година.

Велика Морава
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ЈОП Ја02: Источне падине планине Црни Врх у атарима села
Слатина, Врба, Старо село, Белица, Мишевић, Јошанички Прњавор
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско планинско подручје планине Црни Врх надморске висине 400 до 707 м. Највиши врх
планине, Црни Врх, налази се на територији ЈОП-а. Рељеф припада типу делувијално
пролувијалним, подручју интензивног спирања и јаружења. Терен је дисециран бројним
водотоцима (река Осаница, Бешњаја, Штипљанска река, Белица, Јошаница, Вољевица, Каменити
поток). Геолошку подлогу чине доњепалеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити.
Земљиште припада типу сирозема. Земљишни покривач чине листопадне шуме, разређене
шуме/шикаре и пашњаци. На нижим теренима и у долини реке јављају се комплекси обрадивих
површина, као и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Спорадично се
јављају мешовите шуме, културе четинара. Виногради и воћњаци су заступљни на падинама, на
нижим котама, спорадично. Шуме су фрагментоване комплексима обрадивих површина и
ливадама/пашњацима, претежно групимично распоређени. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Предео припада типу „великог парчета“ –
пољопривредне површине у шумској матрици. Доминантни визуелни елеменат је шума и брдовит
терен. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Мишевић – збијеног
линеарно-зракастог насеља, Слатина, Старо село, Јошанички Прњавор, разбијеног насеља, Белица
– потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Врба – ненасељеног подручја.
СТАЊЕ









Интензитет коришћења земљишта је низак;
Запажају се површински копови и комунална депонија у атару села Ланиште;
Постоји и мaло вештaчко језеро у селу Каленовац - сеоски туризам у повоју;
Шума су у приватном и државном власништву. Превасходна намена шума у државном
власништву је добијање техничког дрвета. У питању су високе шуме букве, сладуна и цера;
изданачке шуме сладуна и цера, јасена, багрема, букве; вештачки подигнута састојина боровца,
дуглазије, америчког јасена, јеле и смрче, смрче, црног бора; шикаре. У пределу је од вештачки
подигнутих шума укупно 19 састојина четинара, 37 састојина багрема и 2-е састојине других
лишћара;
Старе (државне) шуме нису забележене;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан, нарочито у
северном делу ЈОП;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак је у Слатини,
Старом селу, Мишевићу, Јошаничком Прњавору, а нема га у осталим обухваћеним деловима
атара насеља. На делу атара насеља Јошанички Прњавор деградиран је предео на простору
површинског копа грађевинског камена.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): инсекти: велика храстова стрижибуба, алпска
стрижибуба; сисари: шумски пух; птице: мишар; гмизавци: шумска корњача, степски смук,
шумски гуштер, шарка;
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Утицај: негативан утицај четинара на земљиште, ширење изданака багрема, велики број
клизишта;
Шума: термофилна станишта храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976). Велика разуђеност шума у
државном власништву, као и њихов положај утицали су да немају дефинисане високе заштитне
вредности (HCV);
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Ланиште Градац (218)
Вишеслојно градинско насеље старијег гвозденог доба Градац, које захвата површину од око 2ха,
налази се на платоу једног од огранака Црног врха. Археолошка истраживања на овом локалитету
су показала да је градина на свом јужном делу имала одбрамбени ров и два бедема. Уочени су и
трагови пожара након којег је фортификација обновљена. Културни слој је дебљине од 0,40 м до 3
м. Откривени покретни археолошки материјал чине керамичке посуде, предмети од метала,
костију и камена, животињске кости.
Белица Лок. Градина (220)
Једнослојно градинско насеље старијег гвозденог доба. Покретан археолошки материјал са
локалитета чине фрагменти керамике, кућни леп и један мањи бронзани келт.
Горње штипље Градина (235)
На локалитету Градина постоји бројни археолошки материјал датован у антички период.
031. Манастир Јошаница - Јошанички Прњавор
Манастир Јошаница, недалеко од Јагодине, у подножју Црнога Врха, подигнут је у време кнеза
Лазара. Легенда да је манастир Јошаница у вези са преподобним Јошом Синаитом (кога је у лову
ранио кнез Лазар), монахом који се подвизавао у пећини испод брда Шареника вероватно је делом
утемељена. На основу остатака ктиторске композицције може се закључити да је ктитор био
локални великаш који се пред крај живота замонашио. У време аустро-турског рата Јошаницу су
спалили Турци, а по завршетку овог рата, после Свиштовског мира 1791. године, почела је његова
обнова. Манастир је поново страдао од истог непријатеља у Првом српском устанку. Током
Другог српског устанка у Јошаници су се састали (1815.) кнез Милош и владика Мелентије са
великим везиром Марашли Али-пашом ради договора о миру. Године 1851. манастир је обновљен
и дограђена је припрата, а 1885. године обновљени су манастирски конаци. Манастирска црква је
грађена у духу моравског градитељства. Основа је једнобродна и издужена са главним кубетом.
Мало кубе налази се изнад пронаоса. Засведена је полуобличасим сводом. Манастирски конаци
подигнути су током XVIII и XIX века. Сачувани запис указује да је црква манастира Јошанице
била „измолована изнутра као Каленић и Љубостиња“. Овај живопис прекривен је малтером у XIX
веку. Фрагменти старог фреско сликарства с почетка XV века очувани су у олтарској апсиди и
наосу цркве. Конзервација овог сликарства почела је 1969. године. Иконостас је сликао академски
сликар Илија Димитријевић 1864. године. Манастир данас чине два конака и економске зграде,
док само језгро чине црква посвећена Светом Николи, и дрвена звонара. Најзначајнији културни
слој у Јошаници чини зидно сликарство, које је доста оштећено. Ипак, програмске идеје могуће је
сагледати готово у целости. Манастир Јошаница у Јошаничком Прњавору, општина Јагодина,
утврђен је за културно добро – споменик културе решењем Завода за заштиту и научно
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проучавање споменика културе НРС из Београда бр. 88/52 од 19.02.1952. године и категорисан
као НКД од великог заначаја одлуком Скупштине СРС бр. 29 од 29.03.1979. године („Сл. гл. СРС“
бр. 14/79 од7.04.1979. год.).
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручју интензивног спирања и јаружења.
ПРОСТОРНЕ ПОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. на неким позицијама су
потиснути пашњаци (231) и дисконтинуално урбано ткиво (112), а шире се мешовити покривачи
(242 и 243). У 2012. на неким позицијама мешовите покриваче замениле су разређене
шуме/шикаре (324). У односу на претходне временске пресеке може се рећи да је на појединим
локацијама дошло прогресивне сукцесије шумске вегетације, што подржава доминантан покривач
од лишћарских шума у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 275. Манастир Јошаница

ЈОП Ja03: Побрђе обронака планине Јухор у атарима села Мајур,
Бресје, Главинци, Коларе, Драгошевац, Ивковички Прњавор
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Побрђе обронака планине Јухор надморске висине 300 до 670 м. Подручје делувијалнопролувијалног рељефа, интензивног спирања и јаружења. Уска клисураста долина Жупањевачке
реке и водотока Црна Граћа усекле су се у падине Јухора у атару села Драгошевац. На падинама
бројне јаруге и вододерине. Геолошку подлогу чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити, што је условило појаву сирозема. Земљишни покривач доминантно чине
листопадне шуме, проређене шуме/шикаре и пашњаци. У подножју местимично терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације. Спорадично се јављају воћњаци. Пашњаци су
појединачно и груписани, неравномерно распоређени. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је кохерентно (повезано). Предеони образац припада типу „великог парчета“
(фрагмента). Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Главинци полузбијеног насеља, Драгошевац и Ивковачки Прњавор - полузбијеног линеарног насеља, и
Мајур, Бресје, и Коларе - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
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СТАЊЕ






Превасходна намена шума у државном власништву је добијање техничког дрвета, а неколико
састојина је за заштиту од ерозије. У питању су високе шуме букве, китњака, цера;
деградиране шуме китњака; изданачке шуме сладуна, цера, граба, багрема, букве, китњака;
вештачки подигнута састојина боровца, остали тврди лишћари, смрче, црног бора; шикаре
граба. У пределу је од вештачки подигнутих шума укупно 30 састојина четинара, 22 састојине
багрема и 6 састојина других лишћара;
Према критеријуму старе шуме издвојено је у државном власништву 5 састојина високе
(једнодобне) букове шуме, чија је старост између 100 и 120 година;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Главинцима,
Драгошевцу и Ивковачком Прњавору, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара
насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): инсекти: велика храстова стрижибуба, купусар, калосма,
вилин коњић, бубамара; биљке: висибаба, шумска саса, зеленика, пурпурни каћунак, смичак,
циклама, широколисна папрат; птице: мали шарени детлић, грлица, мишар, вуга; сисари: јеж;
Утицај: утицај четинара на земљиште, ширење изданака багрема;
Шума: ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976). Две састојине (27ц и 29е)
припадају HCV4 категорији јер обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије. Две састојине (37х и 38б) припадају HCV6
категорији јер су од пресудног значаја за традиционални културни идентитет локалних заједница –
археолошко налазиште;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
238. Драгошевац - Јеринин град
Остаци град у Драгошевцу се налазе на планини Јухор. Облик утврђења је издужен што је
условљено конфигурацијом терена. На локалитету се виде делови бедема и кула, зидани локалним
каменом у кречном малтеру. Од покретног археолошког материјала у површинским слојевима се
највише наилази на фрагментовану керамику датовану у средњи век.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Обрасци земљишног покривача из
2000. и 2006. поклапају се, док се у 2012. на појединим позицијама шире разређене шуме/шикаре
(324) потискујући терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) и природне
травњаке (321), тачније пашњаке (231). Наведено упућује на закључак да је у 2012. у пределу
уочљив процес прогресивне сукцесије шумске вегетације односно, запуштање екстензивне
пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ja04: Језерске терасе (површи) у деловима атара села
Ковачевац, Међуреч, Винорача, Драгоцвет, Деоница, Сиоковац,
Вољавче
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а

Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 200 до 300 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак.
Речне терасе су усечене коритима притока Белице (Шипљанска река, Јасеница, Лозивичка река,
Ковачевачки поток). Заступљено је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач доминантно
под ораницама, на мањим површинама, терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације. Најмање су заступљени комплекси обрадивих површина. Местимично се јављају
забрани, остаци шуме, на парцелама правих ивица, на једној или више спојених парцела,
неравномерно распоређени. Дуж притока Белице узани појас приречне вегетације. Спорадично се
јављају воћњаци и виногради плантажног типа на великим парцелама. Преовлађују ратарске
културе. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо, неповезано. Просторни
образац поља чине парцеле у низу – праволинијски предеони образац. Ово је предео отворених
поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је парцелација поља и геометризација
предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Деоница и
Ковачевац - збијеног насеља комбиноване структуре, Винорача и Међуреч - збијеног линеарнозракастог насеља, Драгоцвет - збијеног насеља неправилне структуре, Јагодина, Вољавче и
Шуљковац - разбијеног насеља, Буковче, Доње Штипље и Сиоковац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Црнче, Шантаровац и Бунар - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ








Интензитет коришћења земљишта висок;
Драгоцвечко језеро;
Ретка појава пластеника;
Топоними према дрвенастој вегетацији - дендротопоними: Јасењар, Јошаницa (јова – Alnus
glutinosa) индицирају влажна станишта; Клењак (клен - Acer caмpestre) указује на појас
храстова, Буква у појасу храстова указује на брдску букву; Крушар, Винорача и Косићеви
виногради указују на воћарско-виноградарски крај;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Деоници и
Винорачи услед изражене тенденције ширења нове градње дуж путева и нарушавања
компактности изградње насеља, умерен је у Вољавчету, Ковачевцу, Међуречју и Драгоцвету са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Јагодини и Шуљковцу, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: доминантно станишта термофилних храстова сладуна и цера, станишта брдске букове
шуме, станишта врба и топола, као и станшта јове;
Пашњаци: суве травне формације, сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Буковче Буковачка чесма (219)
Вишеслојно насеље из неолитског периода (винча), прелазног периода бронзаног у гвоздено доба
и старијег гвозденог доба, захвата површину од око 1,5 ха. Културни слој је дебљине 0,80 м.
Налазе чине кућни леп, керамика и предмети од метала, костију и камена. Завичајни музеј
Јагодине је извршио мања археолошка ископавања на овом локалитету 1970-1971. год.
Међуреч Казаниште(217)
Археолошки локалитет Казаниште захвата површину од 1 ха са остацима насеља из старчевачког
периода, прелазног периодa бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба. Мања
истраживања на овом локалитету вршена су 2007. године
Винорача Дамјанов кладенац (233)
Завичајни музеј у Јагодини је на овом локалитету извршио мања истраживања 1972. године. Том
приликом откривен је покретни археолошки материјал датован је у антички период.
Шантаровац Попчица (234)
На локалитету постоје остаци неолитског насеља ближе опредељеног у винчански период.
Археолошка истраживања су вршена од стране Археолошког института Београд 2002. године.
Драгоцвет Гробљиште (228)
Једнослојно насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба простире се на површини од
1ха, недалеко од ушћа реке Јошанице у Белицу. Покретни археолошки материјал на локалитету
чине кућни леп и керамика.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања, алувиjална раван, jезерске терасе и површи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека оранице које се не наводњавају (211) су нешто заступљеније од
других земљишних покривача. Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. само што се величина нека
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насеља (дисконтинуално урбано ткиво-112) смањила. У 2012. прошириле су се оранице односно,
дошло је до интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ja05: Алувијална раван реке Белице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен широке алувијалне равни реке Белице надморске висине у појасу од 100 до 200 м.
Тип земљишта је флувисол. Земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају, терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације и комплекси обрадивих површина. Облик поља је
планиран, праволинијски. Заступљене су претежно ратарске културе. Парцеле су мале до
средњих величина. Гајење пољопривредних култура модерно. Ово је предео отворених поља,
готово без живица. Спорадично се на међама појављује појединачно дрвеће и фрагментоване
живице. Ток реке је делимично регулисан, а делимично природан вијугав са континуалним,
узаним појасом приречне вегетације. Предеони образац је доминантно праволинијски. Образац
дрвенасте вегетације је линеаран. Готово без живица, појединачно дрвеће. Обухваћени делови
атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Бунар, Драгоцвет и Трнава - збијеног насеља
неправилне структуре, Врба - полузбијеног насеља, Шуљковац и Шантаровац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Белица - ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта висок;
Алувијална раван је насељена са учесталим комуникацијама;
Топоними према имену биљака – фитоними: Топољак, Јошаницa (јова – Alnus glutinosa),
Врбски поток, Бресје и Брештак (брест – Ulmus effusa и U. campestre), Трскара;
Водоплавно–мочварно подручје „Рит“, најбоља локација за посматрање миграције птица у
средњем Поморављу;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Бунару,
Драгоцвету, Трнави и Врби, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): орхидеја (Epipogium aphyllum) врло угрожена врста.
Забележена од Ј. Панчића (1856.), али није потврђена;
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажна станишта: лужњака и пољског јасена, врба и топола, јова - делимично
мелиорисани;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације; мочварна, тресавска и ритска станишта –
делимично мелиорисани;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Трнава (223)
На територији села постоји више локалитета са остацима насеља прелазног периода бронзаног у
гвоздено доба и старијег гвозденог доба међу којима су локалитет на имању Ранђеловића,
локалитет Ушће Штипљанске реке и локалитет Баре на којем су вршена мања археолошка
истраживања.
Лок. Баре
Вишеслојно насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба, захвата површину од око
2ха. Мања археолошка истраживања на овом локалитету извршио је Завичајни музеј Јагодине
1981. године. Дебљина културног слоја износи 0,80 м а покретни археолошки материјал чине
керамика, животињске кости и предмети од камена.
Драгоцвет Врбица (227)
Вишеслојно насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба
захвата површину од око 5 ха. Током мањих археолошких истраживања на овом локалитету у
оквиру културног слоја дебљине 0,60 м откривена је једна земуница и бројни покретни материјал
који чине керамика, предмети од костију и камена.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Алувиjална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години комплекс обрадивих површина је нешто заступљенији од других земљишних
покривача. У 2006. мешовити покривачи (242 и 243) се шире и потискују разређене шуме/шикаре
(324). У 2012. у пределу доминирају оранице (211) потискујући мешовите покриваче. Дошло је до
интензификације пољопривреде и мање парцеле различитог пољопривредног коришћења прерасле
су у оранице које се простиру у континуитету, на великим површинама.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 303: Река Белица са својим алувијоном.

Тачка 304: Село Шуљковац, чесма Јована крститеља. Вода богата селеном. Нероткиње се лече
овом водом.
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ЈОП Ја06: Речне терасе (површ) у атарима села Милошево, Ловци,
Стрижило, Багрдан село
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терен језерских тераса, површи леве обалне стране Велике Мораве,
надморске висине 220 м. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњака. Заступљено је еутрично смеђе земљиште и смоница.
Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина, пашњацима и на малим
површинама теренима под аграром са већим учешћем природне вегетације и листопадним
шумама. Воћњаци на малим парцелама спорадично. Остаци шума су дуж Грабовачког потока, дуж
неколико потока који повремено пресушују, као и на парцелама правилних ивица. Живице су
праволинијске, фрагментоване и неравномерно распоређене. Просторни образац аграрних
површина је мозаичан, неправилан пре органски, доминантно под ратарским културама и
пашњацима. Обрада аграрних површина је савремена са остацима традиционалне. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Милошево - збијеног линеарно-зракастог
морфолошког типа насеља, а Стрижило и Ловци - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ







Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Водојажа у Милошеву. Језеро је дугачко око 450 м и широко око 150 м. Место Милошево и
оближње језеро налазе се на левој, шумадијској обали Велике Мораве;
Топоними према дрвенастој вегетацији - дендротопоними: Липар и поток Грабовик;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Милошеву са
изразитом тенденцијом ширења нове градње дуж путева и нарушавања компактности
изградње насеља, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
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Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речно језерске терасе, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Исто тако, обрасци се
нису мењали, тако да се може закључити да у анализираном времену није било промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ja07: Језерске терасе (површи) десне обалске стране Велике
Мораве у атарима села Глоговац, Дражмировац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан (брежуљкасти) терен надморске висине од 100 до 200 м испресецан
притокама Велике Мораве (Велучки поток, Суви поток). Геолошка подлога делимично чине
алувијални седименти, док је већи део под миоценским седиментима слабо везаним пешчарима,
конгломератима, глинама, подређено кречњаку. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште.
Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина, делимично терени под аграром са
већим учешћем природне вегетације и остацима листопадних шума. У Глоговцу (Долово) велике
површине под напуштеним воћњацима и плантажама бобичастог воћа. Просторни образац
дрвенасте вегетације је сепаратан (фрагменти остатака шума). Местимично, неравномерно се
јављају шумски забрани на парцелама правилних облика. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је фрагментовано. Интензитет коришћења земљишта је висок. Облик поља је мешовит,
праволинијски и криволинијски. Живице су заступљене, праволинијске. Обрада аграрних
површина је модерна са остацима традиционалне. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Дражимировац – збијеног зракастог насеља, Глоговац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Дубока и Мали Поповић - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Запарложени воћњаци Долова;
Топоними (дендротопоними) Трстеник (трс - чокот) на нагибима и Лештар (лестар, ластар –
млади виноград) индицира винограде, у пределу где је, према доступним картама,
виноградарство доминантан начин коришћења;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
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Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у
Дражимировцу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева и нарушавања
компактности изградње насеља, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; велики број клизишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: ограничено на јаруге где су водотоци;
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речно језерске терасе, подручја умереног спирања и јаружања, савремене плавинске лепезе,
активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Исто тако, обрасци се
нису мењали, тако да се може закључити да у анализираном времену није било промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ја08: Брежуљкасто брдски предео у атарима села Глоговац,
Дубока, Добра вода, Рајкинац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен на геолошкој подлози од миоценских седимената, слабо везаних
пешћара, конгломерата, глина, подређено кречњак и на малој површини доње палеозојски
гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Надморске висине у појасу од 200 до 300 м. Тип
земљишта је еутрично смеђе земљиште. Притоке Велике Мораве формирале су узане алувијалне
равни (Рајкиначки и Дубачки поток). Земљишни покривач чине листопадне шуме, разређене
шуме/шикаре. Између њих су комплекси аграрних површина, као и терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације. Облик поља је полуправилан и делимично органски. Образац
дрвенасте вегетације је мешовит: велике површине под шумом повазана са линијским остацима
шума у јаругама и вододеринама. Живице су местимично заступљене. Преовлађују ратарске
културе. Воћњаци се јављају спорадично. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
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фрагментовано (неповезано). Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Рајкинац - збијеног зракастог насеља, Дубока - збијеног линеарно-зракастог насеља, Добра Вода полузбијеног морфолошког типа насеља, а Глоговац и Мали Поповић - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта средњи;
Превасходна намена шума у државном власништву је добијање техничког дрвета, као и стална
заштита. У питању су високе шуме цера; изданачке шуме сладуна и цера, багрема; шикаре. У
пределу је од вештачки подигнутих шума укупно 7 састојина багрема;
Старе (државне) шуме нису забележене;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Дубокој и
Рајкинцу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Добрим
Водама, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: шумска саса; сисари: обична кртица, веверица,
јеж; птице: мишар, јастреб, мали шарен детлић, вуга; гмизавци: шумска корњача, степски смук;
Утицај: ширење изданака багрема;
Шума: термофилна станишта храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris
B. Jov.1979). Велика разуђеност шума у државном власништву, као и њихов положај утицали су да
немају дефинисане високе заштитне вредности (HCV);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока у јаругама;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Активна и умирена клизишта, подручја умереног и интезвиног спирања и јаружања, савремене
плавинске лепезе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Исто тако, обрасци се
нису мењали, тако да се може закључити да у анализираном времену није било промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Ja09: Алувијална раван реке Лугомир, Дуленске реке и
Лукарског потока
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен уске алувијалне равни реке Лугомир, у делу природног тока до уласка у
алувијалну раван реке Мораве. Река Лугомир настаја спајањем Дуленске и Жупањевачке реке. У
оквиру овог јопа обухваћени су и делови алувијалних равни Дуленске реке и њене притоке
Лукарског потока. Тип земљишта је флувисол. Земљишни покривач чине доминантно, терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације и на мањим површинама комплекси обрадивих
површина и оранице које се не наводњавају. Уз сам речни ток налазе се индустријске и
комерцијалне јединице. Ток реке је вијугав са континуалним појасом приречне вегетације.
Доминантан визуелни елеменат је вијугави ток реке са пратећим приречном вегетацијом.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Бресје - збијеног линеарнозракастог насеља, Главинци и Коларе - збијеног линеарног насеља, а Драгошевац и Медојевац полузбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




Добила је име по многим шумама и луговима који су је окруживале са обе стране тока реке;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Коларима и
Бресју са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Главинцима, Драгошевцу и Медојевцу.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): птице: жалар слепић;
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: влажна станишта: лужњака и јасена, врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. само што су разређене шуме/шикаре (324)
на једној позицији прешле у лишћарске шуме (311). У 2012. јављају се оранице (211) на неколико
позиција.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ја10: Брежуљкасто брдско подручје у атарима села Доњи
Рачник, Врановац, Доње Штипље, Црнче, Лозовик, Белица, Врба,
Слатина, Бунар, Шантаровац, Шуљковац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу од 100 до 300 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак и
делимично доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Подручје припада
ратарско, воћарско виноградарском реону. Испресецано је алувијалним равнима Осанице,
Шапљанске реке, Лозовачког потока белице. Земљиште припада еутрично смеђем земљишту.
Земљишни покривач мозаичан: комплекси обрадивих површина, оранице које се не наводњавају,
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације, остаци листопадних шума, виногради.
Остаци шума и на великим површинама али фрагментовани, неповезани. Облик њива
полуправилан и неправилан (органски), заступљене су мале средње и велике парцеле. Јављају се
воћњаци и виногради, неки на великим површинама плантажног типа. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Предони образац предствља
комбинацију малих и великих парчади (фрагмената) шума. Живице су местимично заступљене.
Доминантан визуелни елемент је мозаичност земљишног покриваћа и валовитост, заталасаност
терена. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Сиоковац – збијеног
насеља неправилне структуре, Лозовик – збијеног зракастог насеља, Буковче - збијеног линеарног
насеља, Рибник и Бунар – збијеног линеарно-зракастог насеља, Врановац, Црнче и Шантаровац –
полузбијеног насеља, Доње Штипље – полузбијеног линеарно-зракастог насеља, Горњи Рачник,
Ланиште (Ново Ланиште), Вољавче, Деоница, Врба и Слатина – разбијеног насеља, Међуреч и
Белица – потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Горње Штипље, Јошанички Прњавор и
Ковачевац – ненасељног подручја.
СТАЊЕ







Интензитет коришћења земљишта висок;
Превасходна намена шума у државном власништву је добијање техничког дрвета, као и стална
заштита. У питању су високе шуме сладуна и цера, цера; изданачке шуме сладуна и цера, цера,
багрема; шикаре; вештачки подигнуте шуме црног бора, боровца. У државим шумама
забележено је укупно 5 састојина четинара;
Старе (државне) шуме нису забележене;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Доњем
Штипљу, Рибнику, Црнчету, Сиоковцу и Бунару са испољеном тенденцијом ширења нове
градње дуж путева и нарушавања компактности изградње насеља, низак је у Врановцу,
Буковчету, Лозовику, Белици, Шантаровцу, Врби и Слатини, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): инсекти: велика храстова стрижибуба, алпска
стрижибуба; гмизавци: степски смук, шумски гуштер; птице: ветрушка, мали шарени детлић;
сисари: обична кртица, јеж;
Утицај: од пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: термофилна станишта храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris
B. Jov.1979). Велика разуђеност шума у државном власништву, као и њихов положај утицали су да
немају дефинисане високе заштитне вредности (HCV);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Доње Штипље (236)
На готово целом простору села налазе се археолошки локалитети са остацима насеља из
прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба:
Велике ливаде
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба простире се на површини од 1ха.
Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике, предмети од камена.
Вољавче
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба простире се на површини од 1,5ха
налази се на једној геолошкој тераси. Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни
керамике, предмети од камена.
Глигорац
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба простире се на површини од 0,5 ха.
Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике, предмети од камена.
Земљорадничка задруга
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба простире се на површини од 1ха,
налази се на геолошкој тераси нагнутој према Штипљанској реци. Културни слој је доста
танак. Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике, предмети од камена.
Злиски поток
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба налази се на ушћу Вучковског потока
у Врановачки поток, површине од око 1ха. Дебљина културног слоја износи 0,60 м. Покретне
археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике, животињске кости и предмети од
камена.
Коњска доља
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба налази се на неколико геолошких
тераса уз леву обалу вољевачког потока, на површини од 1ха. Покретне археолошке налазе
чине кућни леп, животињске кости, фрагмерни керамике, предмети од камена.
Липар
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба простире се
на површини од 3ха. Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике,
животињске кости и предмети од камена.
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Милићевска река
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба простире се
на геолошкој тераси проширења Милићевске реке. Захвата површину од 6 ха. Археолошким
истраживањем константован је културни слој дебљине 0,80 м. Покретне археолошке налазе
чине кућни леп, фрагмерни керамике, предмети од камена, костију и метала.
Панђуриште
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба простире се на површини од 2ха.
Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике, предмети од камена.
Ристићке куће
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба захвата
површину од око 1ха. Покретне археолошке налазе чине кућни леп и фрагмерни керамике.
Село плац
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба налази се на благој коси, површине је
од око 0,70 ха. Покретне археолошке налазе чине кућни леп, фрагмерни керамике, животињске
кости.
Бунар Рибник, Стари бунар, Старо село, Гај (221)
На више локалитета на простору села Бунар постоје остаци насеља датованог у бронзано доба,
прелазни период бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба које се највероватније
простирало на ширем простору садашњег села.
Белица Локалитат Појило - Појате (216)
На локалитету Појило - Појате налазе се остаци насеља старчевачке културе и бронзаног доба.
Археолошка истраживања на овом простору вршио је Археолошки институт Београд 2003. год.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОЕФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речно језерске терасе, подручја умереног спирања и јаружања, клизишта, раседи.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. забележено је
нестајање неколико насеља (дисконтинуално урбано ткиво из 2000. године), али би било тачније
констатовати да је у питању њихово сврставање у мешовите покриваче (242 и 243) који, између
осталих, обухватају насеља до 30% изграђености простора. У 2012. години такође, није било већих
промена изузев што су се оранице и виногради проширили уместо неких од мешовитих покривача.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Така 296: Винарија Цилић
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Тачка 297: Мермерни оникс, Лозовик

Тачка 298: Сликани предели након Лозовика

ЈОП Ja11: Брежуљкаст терен између алувијалне равни реке Белице
и Лугомира у атарима села Драгошевац, Коларе, Гравиннци, Бресје
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен у појасу од 100 до 250 м.н.в. на геолошкој подлози од миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Заступљено је
еутрично смеђе земљиште. Делимично су заступљене речне терасе. Земљишни покривач
доминантно под ораницама које се не наводњавају, теренима под аграром са већим учешћем
природне вегетације и комплексима обрадивих површина. Местимично, неравномерно
распоређени, на великим површинама, изоловано се јављају остаци листопадних шума. Углавном
су се задржали дуж вододерина и јаруга. Облик поља планиран, правилан и полу правилан.
Воћњаци се појављују учестало мада преповлађују ратарске културе. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је слабо, неповезано. Предеони образац је дендричног типа.
Просторни образац поља чине парцеле у низу. Ово је предео отворених поља, готово без живица.
Местимично се јавља појединачно дрвеће на њивама. Доминантан визуелни елемент је
парцелација поља и геометризација предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
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морфолошке одлике: Шуљковац - збијеног насеља неправилне структуре, Главинци и Лукар разбијеног насеља, Јагодина, Бресје, Коларе, Медојевац и Топола - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Трнава, Драгоцвет, Драгошевац, Шантаровац и Бунар - ненасељног
подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта висок;
Остаци шума на великим површинама окружени ораницама и воћњацима;
Шуме су доминантно у приватном власништву, а забележена је једна састојина изданачке
шума цера, у државном влаништву и за добијање техничког дрвета;
Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Шуљковцу са
тенденцијом ширења градње дуж путева, низак је у Главинцима и Лукару, а нема га у осталим
обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): претпоставља се: инсекти: велика храстова стрижибуба,
алпска стрижибуба; гмизавци: степски смук, шумски гуштер; птице: ветрушка, мали шарени
детлић; сисари: обична кртица, јеж;
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; велики број клизишта;
Шума: термофилна станишта сладуна и цера, ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба
(Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979). Велика разуђеност шума у државном власништву, као и
њихов положај утицали су да немају дефинисане високе заштитне вредности (HCV);
Пашњаци: суве, као и сезонски влажне и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока.
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Лукар Трнати лаз (222)
Завичајни музеј Јагодине је извршио мања археолошка истраживаања на локалитету Трнати лаз
1965. године. Том приликом су откривнеи остаци насеља бронзаног и старијег гвозденог доба.
Покретни археолошки материјал у највећој мери чине керамика и камене алатке.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


227. Споменик природе: Стабло храста лужњака (Quercus robur L.) Коларе

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

Подручја умереног и интезвиног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта,
присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПОМЕНЕ
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У 2000. и 2006. велико учешће у пределу имају терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243) и комплекс обрадивих површина (242) – мешовити покривачи.. У оквиру овог
временског интервала пашњаци су прешли у терен под аграром са већим површинама природне
вегетације, а разређене шуме/шикаре (324) у лишћарске шуме (311). У 2012. години углавном,
уместо комплекса обрадивих површина, велико учешће имају оранице (211). Може закључити да
промене показују тенденцију интензификације пољопривреде у облику већих површина под
ораницама, али и даље највећи део предела се екстензивније користи.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ja12: Ђурђево брдо
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо надморске висине 194 м на геолошкој подлози од миоценских седимената: слабо везани
пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. Заступљено је еутрично смеђе земљиште.
Земљишни покривач терен под аграром са већим учешћем природне вегетације и на падинама
брда према Јагодини листопадном шумом. Брдо је настањено индивидуалним објектима са
воћњацима и виноградима на окућницама. Градски парк “Ђурђево брдо” омиљено излетиште
Јагодинаца је заштићено природно добро, сврстан у III категорију заштите као споменик природе –
ботанички. Простире се на површини од 5,35 ха, са дендролошком збирком од 40 врста дрвећа са
874 стабла. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Јагодина полузбијеног насеља, и Трнава - разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




На Ђурђевом брду на рубу Јагодине зона индивидуалних кућа са воћњацима и виноградима;
Стил изградње: савремен, ретко савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Јагодини, а
низак у Трнави.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): две нове врсте за Србију из породице паукова,
биљке: Диленијева честославица ;
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: термофилна станишта храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

405



655 Споменик природе: Градски парк Ђурђево брдо

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијалне равни, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). У 2006. години, у односу на претходни временски пресек, образац земљишног
покривача се готово није променио. У 2012. само је разређена шума/шикара (324) прешла у
лишћарску шуму (311).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 301: Видиковац, поглед на Јагодину са Ђурђевог Брда

ЈОП Ја13: Алувијална рaван леве обалне стране Велике Мораве у
атарима села Старо и Ново Ланиште, Рибаре, Ракитово,
Кончарево
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Широка долина алувијалне равни Велике Мораве, надморске висине до 100 м. Терен је
равничарски, уједначеног пада 0-3º. Тип земљишта је флувисол и смоница. Доњи регулисани
токови Белице и Лугомира пресецају алувијалну раван. Доминантан земљишни покривач чине
оранице које се не наводњавају, на мањим површинама комплекси аграрних површина, терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације и индустријске и комерцијалне јединице у
близини града Јагодине. Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле углавном
правилне, различитих величина, мале средње, велике и веома велике. Предеони образац припада
праволинијском типу. Обрада пољопривредних површина је модерна и интензивна. На подручјима
под ораницама које се не наводњавају велики је број пољског дрвећа. На деловима под
комплексима обрадивих површина местимично се јављају мањи шумски забрани и на међама
живице. Визуелна јединственост покривача дрвенасте вегетације је слаба. Геометризација предела
је доминантан визуелни елеменат. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Ланиште (Ново Ланиште), Буковче, Кончарево - збијеног линеарно-зракастог насеља,
Ланиште (Старо Ланиште) и Кочино село – збијеног насеља неправилне структуре, Рибаре,
Ракитово и Мајур - збијеног насеља комбиноване структуре, Јагодина - разбијеног насеља, Рибник
- потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Багрдан село - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ
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Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Густина комуникација учестала;
Топоними према биљкама (фитоними): Брестар, Брестик, Ракитово (врба ракита), Липар,
Лугово, Тршће (трска) указују на влажна станишта;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у насељу Рибаре,
Кончарево, Мајур и Буковче, и умерен у Новом Ланишту, Кочином селу и Ракитову услед
изражене тенденције ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања компактности
изградње насеља, низак је у Старом Ланишту и Јагодини, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: висок утицај модерне (интензивне) пољопривреде, хидромелиотативни радови;
Шума: станишта шума јасена и лужњака (широко узевши);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувиjална раван.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У два временска пресека (2000. и 2006.) комплекс обрадивих површина (242) је нешто
заступљенији од других земљишних покривача. Значајно учешће имају оранице (211). Образац је
готово исти као и у претходном временском пресеку, само су нека насеља, дисконтинуално урбано
ткиво (112), веће површине. У 2012. години доминирају оранице тако да се може закључити да
промене у анализираном времену показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 300: Слика алувијалне равни леве обалне стране реке Велике Мораве
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ЈОП Ја14: Алувијална рaва десне обалне стране Велике Мораве у
атарима села Рајкинац, Дубока, Мали Поповић, Глоговац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Долина алувијалне равни Велике Мораве, надморске висине до 100 м. Терен је равничарски ,
уједначеног пада 0-3º. Тип земљишта је флувисол и смоница. Доминантан земљишни покривач
чине комплекси аграрних површина затим оранице које се не наводњавају. Просторни образац
аграрних површина је планиран. Парцеле углавном правилне, различитих величина, мале средње,
велике. Предеони образац,припада праволинијском типу. Обрада пољопривредних површина је
модерна и интензивна. Искоришћеност земљишта је висока. На подручјима под ораницама које се
не наводњавају велики број пољског дрвећа. На деловима под комплексима обрадивих површина
местимично се јављају мањи шумски забрани и на међама живице. Визуелна јединственост
покривача дрвенасте вегетације је слаба. Геометризација предела је доминантан визуелни
елеменат.Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Глоговац и Мали
Поповић - збијеног зракастог насеља, Дубока - збијеног насеља отрогоналне структуре, Добра
Вода - полузбијеног морфолошког типа насеља, а Кочино село, Рајкинац и Ланиште - ненасељног
подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Глоговцу и
умерен у Малом Поповићу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева и
нарушавања компактности изградње насеља, низак је у Добрим Водама и Дубокој, а нема га у
обухваћеним деловима атара Рајкинца, Ланишта и Кочиног села.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: висок утицај модерне (интензивне) пољопривреде, хидромелиотативни радови;
Шума: станишта шума пољског јасена и лужњака (широко узевши);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
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Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, савремене планинске лепезе.
ПРОСТОРНЕ ПОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242).Поклапају се обрасци
у 2000. и 2006. У 2012. години јавља се нови покривач – оранице (242), делимично потискујући
комплекс обрадивих површина. Може закључити да промене обрасца указују на интензификацију
пољопривреде у делу предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ја15: Алувијална рaван леве обалне стране Велике Мораве у
атарима села Милошево и Багрдан село
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Долина алувијалне равни Велике Мораве, надморске висине изнад 100 м (најнижа на 105,2 м.н.в. у
насељу Милошево). Терен је равничарски, уједначеног пада 0-3º. Тип земљишта је флувисол и
смоница. Доминантан земљишни покривач чине комплекси аграрних површина. Просторни
образац аграрних површина је планиран. Парцеле углавном правилне, различитих величина, мале
средње, велике. Предеони образац припада праволинијском типу. Обрада пољопривредних
површина је модерна и интензивна. Искоришћеност земљишта је висока. На деловима под
комплексима обрадивих површина местимично се јављају мањи шумски забрани и на међама
живице. Визуелна јединственост покривача дрвенасте вегетације је слаба. Геометризација предела
је доминантан визуелни елеменат. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Милошево - збијеног насеља комбиноване структуре, и Багрдан село - разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ







Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела.
Багрданско језеро је најпознатије и највеће речно језеро у општини Јагодина, а настало је
услед ископавања шљунка и песка у непосредној близини Велике Мораве. Ове акумулације
данас имају значајну компоненту у развоју туристичке понуде, пре свега, у спортском
риболову.
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): птице: прдавац ;
Утицај: висок утицај модерне (интензивне) пољопривреде, хидромелиоративни радови;
Шума: станишта шума пољског јасена и лужњака (широко узевши);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира, готово искључиво, комплекс обрадивих површина
(242).Обрасци се готово поклапају у сва три временска пресека, изузев што је 2006. путна и
железничка мрежа и припадајуће тло (122) ушло у комплекс обрадивих површина.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ја16: Брежуљкасто брдско подручје у атарима Стрижило,
Ловци, Багрдан село
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 200 до 250 м, на геолошкој полози
од доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Испресецано јаругама и
вододеринамаје. Земљиште припада еутрично смеђем земљишту. Земљишни покривач мозаичан:
комплекси обрадивих површина, терени под аграром са већим учешћем природне вегетације,
остаци листопадних шума, проређених шума/шикара. Остаци шума на великим површинама али
фрагментовани, неповезани. Облик њива полуправилан и неправилан (органски), заступљене су
мале средње и велике парцеле. Јављају се воћњаци и виногради, неки на великим површинама
плантажног типа. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано
(неповезано). Предeони образац делимично припада интердигиталном, а делимично дендричном
типу. Живице су местимично заступљене. Доминантан визуелни елемент је мозаичност
земљишног покривача и валовитост, заталасаност терена. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Ловци и Багрдан село – збијеног линеарно-зракастог насеља,
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Стрижило - збијеног зракастог насеља, Багрдан варош - збијеног насеља неправилне структуре,
Милошево - разбијеног насеља, и Доњи Рачник - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Шуме су у приватном власништву;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Ловцима,
умерен у Бaгрдану (селу и варошици) и Стрижилу са испољеном тенденцијом ширења нове
градње дуж путева и нарушавања компактности изградње насеља, низак је у Милошеву, а нема
га у Доњем Рачнику.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: кадифка;
Утицај: утицај пољопривредног коришћења земљишта; орање управно на изохипсе;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: доминантно суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока у јаругама;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Багрдан Лок. Ћерамидиште (229)
Вишеслојно насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба
налази се у близини некадашњег ушћа осаонице у Велику Мораву. Захвата површину од око 4 ха,
дебљине културног слоја од 1 до 1,5 м. Мањим археолошким ископавањима истражене су две јаме
– затворене културне целине, надземни остаци станишта и бројни полретни материјал који чине
керамика, камен и кости. Материјал се чува у Завичајном музеју у Јагодини.
Багрдан Лок. Крушар (230)
Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба налази се на тераси у малој котлини реке
Осаонице. Покретне археолошке налазе чине кућни леп и керамика.
Багрдан Лок. Река (231)
Вишеслојно насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба
налази се на речној тераси уз реку Осаницу. Захвата површину од око 1 ха. Покретне налазе чине
кућни леп, ломљени камен, фрагменти керамике, животињске кости...
Багрдан Градина (232)
На локалитету постоје остаци утврђења датованог у период антике и средњег века. Недалеко од
овог локалитета налази се локалитет Црквина са налазима датованим у средњи век а која је
највероватније представљала једну целину са средњовековним слојем локалитета Градина.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека (2000, 2006. и 2012.) доминира комплекс обрадивих површина (242).
Обрасци се поклапају, тако да се може рећи да у анализираном времену није било промена у
пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ја17: Урбани предео Јагодина
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
220. Јагодина Црвена ливада
Насеље старијег гвозденог доба простире се на површини од око 2 ха. Дебљине културног слоја у
средишњем делу локлаитета достиже и 1,5 м. Покретне археолошке налазе чине кућни леп,
керамичке посуде, животињске кости, предмети од метала, костију и камена.
221. Јагодина Сарина међа
На локалитету Сарина међа налази се вишеслојно насеље из прелазног периода бронзаног у
гвоздено доба и старијег гвозденог доба, које се простирало на површини од око 6ха. археолошка
истраживања су вршена у више наврата током којих је утврђена дебљина културног слоја од 0,6м
са остацима полуземуница и јама. Покретне налазе чине кућни леп, керамика, животињске кости,
предмети од метала и камена.
032.Стара црква у Јагодини
Храм Светог архангела Михаила у Јагодини, познатија као ''Стара цкрва'', подигао је кнез Милош
Обреновић. Градња је почела 1818. године на крају вароши да би била што даље од градске буке и
очију Турака (Јагодина је тада била под Турском влашћу). У то време је кнез Милош водио
преговоре о миру са Марашли Али Пашом у манастиру Јошаница. Долазећи у Јагодину видео је да
у Јагодини постоји џамија, а не постоји црква. Можда га је та околност посебно побудила и
утврдила у намери да подигне цркву у Јагодини. У мају или јуну 1824. године црква је завршена,
мада ни тада нису били до краја готови радови око иконостаса. Стара црква је мала грађевина у
облику крста, чији се попречни краци протежу у певничким апсидама. Висина јој је 10м и има
троје врата, а пред главним улазним вратима, налази се бела мермерна плоча са три розете у
плитком рељефу, за коју се зна да је ту донета и постављена после рушења јагодинске џамије
1926. године. На западној страни на зиду споља изнад улазних врата била је плоча од црвеног
мермера на којој је стајао натпис са потребним подацима о цркви и њеним градитељима. Касније
је постављена на часној трпези где се и данас налази. У почетку црква није имала звоник, јер
употреба звона у црквама у то време није била дозвољена. После Хатишерифа од 1830. године и
добијања слободе богослужења и грађења светих храмова, кнез Милош је подигао звоник. Према
инвентару од 1909. године данашњи звоник подигнут је 1871. године. Утврђена је за културно
добро - споменик културе одлуком Завода за заштиту споменика културе Крагујевац Р 241/1 од
05.06.1970.године.
033. Црква Светих апостола Петра и Павла у Јагодини
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Са развојем Јагодине увидело се да је Стара Милошева црква постала недовољна да прими све
вернике на молитву. Зато су и одлучили, да подигну већу и пространију цркву посвећену Светим
Христовим апостолима Петру и Павлу. Темељи Нове цркве освећени су од стране Његовог
Високог преосвештенства Архиепископа београдског и Митрополита Србије Михаила 16. маја
1896. године. Грађевина је била готова 29. јуна 1899. године када је и освећена. Иницијативом
Црквене општине јагодинске, а на предлог стручњака завода за заштиту споменика културе, Нова
црква у Јагодини је 2000. године проглашена спомеником културе. Архитекта јагодинске Нове
цркве није још увек са сигурношћу утврђен. Пројекти за цркву у време Краљевине Србије рађени
су у Министарству грађевина и као готови типски су достављани црквеним општинама. Као
чиновници Министарства у ово доба пројектанти Драгутин Милутиновић, Светозар Ивачковић,
Душан Живковић и Јован Илкић могући су аутори цркве. Нова јагодинска црква је основе
уписаног крста развијеног типа. Поред главног улаза са запада, црква има велике двокрилне двери
са јужне и северне стране, испод складно стилизованог надворја. Примењени су декоративни
мотиви са успешном комбинацијом традиционалног српског градитељства и неовизантике. Сматра
се да је централно округло кубе најбоље такво остварење нове црквене архитектуре у Србији.
Елементи бифора, трифора и розета са аркадним фризовима, портицима и стилизованом
орнаментиком подсећају на најбоља византијска црквена здања. Фасада цркве бојена је у црвеном
и жутом тону, са хоризонталним пољима. Звоник је подигнут у исто време кад и црква, висине
тридесет шест метара постављен је као посебна грађевина, јужно од цркве. Стилски је усаглашен
са самом главном црквом. Израда столарских, дрворезачких и позлатарских радова за иконостас
уговорена је после лицитације. Дрворезбарске радове на иконостасу урадио је резбар Милош
Влајковић. Сликар престоних икона и свих икона на иконостасу је Живко Југовић. Израда
живописа као провереном и стручном лицу поверена је на извођење Андреју Доминику. Међутим,
на живопису цркве није ништа рађено од њеног освећења до 1979. Године. Утврђена је за
културно добро - споменик културе одлуком Владе РС. О 633-4694/99 од 25.01.2000.године;
Сл.гл.РС 5 од 17.02.2000.године.
034. Зграда у Улици Кнегиње Милице бр. 82, Зграда Завичајног музеја - Јагодина
То је бивши соколски дом Јагодине саграђен 1937. године, који је 1979. године пренамењен у
Завичајни музеј са јединственом поставком у којоој су обједињени сви артефакти са овог подручја.
Захваљујући својим несумљивим архитектонским и историјским вредностима утврђена је за
културно добро - споменик културе одлуком СО Јагодина бр. 011-64/87-01 од 04.06.1987. године.
035. Зграда у Улици Бошка Ђуричића бр. 10, Музеј наиве - Јагодина
Зграда галерије самоуких ликовних уметника представља једно од најзанимљивијих и
архитектонски најлепших здања у Јагодини. Саграђена је 1929. године као стамбени објекат
власника фабрике балона у Багрдану - Божидара Ристића. Након рата је конфискована, потом
1966. године адаптирана новим потребама. Представља копију истоветне зграде у Холандији и
остала је усамљен пример овакве архитектуре у Србији. Њен аутор је остао непознат. Утврђена је
за културно добро - споменик културе одлуком СО Јагодина бр.011-98/88-01 од 17.11.1988.године;
Општ.сл.гл.8/88;31.12.88.
036. Зграда старе учитељске школе у Јагодини - Јагодина
Мушка учитељска школа основана је 1898. године, као трећа по реду у тадашњој Србији. Закон о
установљењу Мушке учитељске школе у Јагодини донела је Народна скупштина Краљевине
Србије у Нишу 26. јула 1898. године, а школа је почела са радом 13. децембра исте године. На
основу овог закона за управитеља школе постављен је професор Сретен Аџић. Учитељска школа
представљала је у оно време савремени тип школе са интернатом за ученике и низом нових
садржаја који су представљали разноврстан и целовит систем у који су улазили: школски парк,
летње учионице ("пољске учионице"), школске радионице, школска болница и апотека, летње
купатило за ђаке, пољопривредно огледно и инструктивно добро и др. У оквиру школског
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комплекса налазио се и стан за управитеља са осам одељења. Током Првог светског рата школа
није радила. У том времену 1915-1918. године у згради је била смештена аустроугарска болница
(Баварски лазарет) и њен економат. Штета која је тада нанесена школи била је огромна. Са радом
се наставило 1919. године, и од ове године су у школу уписиване и ученице. Време од 1914. до
1930. године представљало је најтежи период у историји ове школе. Она се суочавала са бројним
материјалним и другим тешкоћама, да би тек 1930. године дошло до стабилизације. Током другог
светског рата Школа није престајала са радом. 1967. године се започело са изградњом нове
школске зграде, која је завршена 1969. године. Школа прераста у Педагошку академију 1972.
године. Захваљујући својим архитектонским и историјским особеностима утврђена је за културно
добро - споменик културе одлуком СО Јагодина бр. 011-117/87-01 од 24.12.1987. године.
037. Сквер у центру Јагодине
Саграђен је између 1921-1931. године у самом центру Јагодине као урбанистички елемент
урбанизације градова под видним утицајем европске партерне и споменичке архитектонике.
Формиран је око Споменика ратницима из I светског рата. На високом постаменту, обложеном
плочама од белог мермера, постављена је фигура српског ратника изведена у бронзи. Он је
приказан у ратној опреми и са испруженом десном руком у којој држи пушку. У дну су две фигуре
у мермеру као и рељефне представе битака. Споменик палим Јагодинцима у ратовима од 19121918. је дело вајара Фране Менгел Динчића из Далмације. Сквер - трг у Светозареву (данашња
Јагодина), утврђен је за културно добро - просторно културно - историјску целину одлуком
Скупштине општина Светозарево бр. 011-14/87-01 od 05.02. 1987. године.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувиjална раван, подручје умереног спирања и јаружања.

ЈОП Ја18: Побрђе планине Црни Врх у атарима села Ловци, Шипље,
Каленовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско планинско подручје планине Црни Врх надморске висине 400 до 707 м. Највиши врх
планине, Црни Врх, налази се на територији ЈОП-а. Рељеф припада типу делувијално плувијалном,
подручју интензивног спирања и јаружења. Терен је дисециран бројним водотоковима (река
Осаница, Бешњаја, Штипљанска река, Белица, Јошаница, Вољевица, Каменити поток). Геолошку
подлогу чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Земљиште припада
типу сирозема. Земљишни покривач чине листопадне шуме, разређене шуме/шикаре и пашњаци.
На нижим теренима и у долини реке јављају се комплекси обрадивих површина, као и терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације. Спорадично се јављају мешовите шуме, културе
четинара. Виногради и воћњаци су заступљени на падинама, на нижим котама, спорадично. Шуме
су фрагментоване комплексима обрадивих површина и ливадама/пашњацима, претежно
групимично распоређени. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно
(повезано). Предео припада типу „великих фрагмената шума“. Обухваћени делови атара насеља
имају следеће морфолошке одлике: Горње Штипље, и Ловци – полузбијеног линеарног насеља,
Каленовац – разбијеног насеља, Доње Штипље – потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта је низак;
Запажају се пошумљавања четинарским културама;
Запажају се површински копови;
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Мале водојаже;
Сеоски туризам у повоју;
Шуме су доминантно у приватном власништву. Превасходна намена шума у државном
власништву је добијање техничког дрвета. У питању су високе шуме букве; изданачке шуме
сладуна и цера, багрема; вештачки подигнута састојина боровца, црног бора; шикаре. У
пределу је од вештачки подигнутих шума укупно 5 састојина четинара, и састојина багрема
Према критеријуму старе шуме издвојено је у државном власништву две састојина високе
(једнодобне) букове шуме, чија је старост између 100 и 120 година;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан - нарочито у
северном делу ЈОП;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Горњем
Штипљу и Ловцима са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у
Каленовцу нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: негативан утицај четинара на земљиште;
Шума: термофилна станишта храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976). Велика разуђеност шума у
државном власништву, као и њихов положај утицали су да немају дефинисане високе заштитне
вредности (HCV);
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
235: Горње Штипље, Градина
На локалитету Градина постоји бројни археолошки материјал датован у антички период.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, поклапају се обрасци из
2000. и 2006. године. У 2012. јављају се пашњаци (231) и разређене шуме/шикаре (324) уместо
мешовитих покривача (242 и 243) насталих као последица различитог пољопривредног
коришћења. Дошло је до запуштања и обрастања одређених таквих површина.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Ја19: Падине побрђа претежно под
површинама у атару села Рaчник, Ланиште

пољопривредним

ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдско побрђе планине Црни Врх надморске висине 300 до 500 м. Рељеф припада
типу делувијално плувијалном, подручју интензивног спирања и јаружења. Терен је дисециран
водотоковима (Каменити поток). Геолошку подлогу чине доњепалеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити. Земљиште припада типу сирозема. Земљишни покривач чине листопадне
шуме, разређене шуме/шикаре. На нижим теренима и у долини реке јављају се комплекси
обрадивих површина, као и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације.
Спорадично се јављају мешовите шуме, културе четинара. Виногради и воћњаци су заступљени на
падинама, на нижим котама. Шуме су фрагментоване комплексима обрадивих површина претежно
групимично распоређени. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано.
Предео припада дендричном типу. Доминантни визуелни елемент је шума и брдски терен.
Обухваћени делови атара насеља имају морфолошке одлике полузбијеног линеарно-зракастог
насеља, Горњи Рачник, Ланиште (Ново Ланиште).
СТАЊЕ








Запажају се пошумљавања четинарским културама;
Комунална депонија у атару села Ланиште;
Плантажни виногради;
Шуме у пределу су доминантно у приватном власништву, а државних шума има далеко мање и
превасходна намена је добијање техничког дрвета. У питању су високе шуме букве, китњака и
цера; изданачке шуме сладуна и цера; вештачки подигнуте састојине боровца, црног бора,
ОТЛ; шикаре. У пределу је од вештачки подигнутих шума укупно 16 састојина четинара и
састојина других лишћара;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а мање традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: висибаба, циклама, широколисна папрат, шумска
саса; инсекти: бубамара, јеленак; сисари: шумски пух, јеж, обична кртица, ласица; инсекти: велика
храстова стрижибуба, алпска стрижибуба; птице: грлица, мишар, пупавац, вуга, јастреб; гмизавци:
шумски гуштер, степски смук, шарка;
Утицај: негативан утицај четинара на земљиште;
Шума: термофилна станишта храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976), станишта регресивних
стадијума шуме – шикаре. Велика разуђеност шума у државном власништву, као и њихов положај
утицали су да немају дефинисане високе заштитне вредности (HCV);
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Воћњаци:
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Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Ланиште Градац (218)
Вишеслојно градинско насеље старијег гвозденог доба Градац, које захвата површину од око 2 ха,
налази се на платоу једног од огранака Црног врха. Археолошка истраживања на овом локалитету
су показала да је градина на свом јужном делу имала одбрамбени ров и два бедема. Уочени су и
трагови пожара након којег је фортификација обновљена. Културни слој је дебљине од 0,40 м до 3
м. Откривени покретни археолошки материјал чине керамичке посуде, предмети од метала,
костију и камена, животињске кости.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речно језерске терасе, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарскe шумe (311) су нешто заступљеније од других земљишних
покривача. Значајно учешће има терен под аграром са већим површинама природне вегетације
(243). Обрасци из 2000. и 2006.се поклапају, а готово се поклапају и са оним из 2012. Може се
закључити да се земљишни покривач у анализираном времену није променио.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Каменити поток у Ланишту

ЈОП Ја20: Побрђе обронака планине Јухор у атару села Медојевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Побрђе обронака планине Јухор.Подручје делувијално-пролувијалног рељефа, интензивног
спирања и јаружења. На падинама бројне јаруге и вододерине. Геолошку подлогу чине доње
палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити, што је условило појаву сирозема.
Земљишни покривач доминантно чине листопадне шуме, проређене шуме /шикаре и пашњаци. У
подножју местимично терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Спорадично се
јављају воћњаци. Пашњаци су појединачно и груписани, неравномерно распоређени. Визуелни
јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Предеони образац припада
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типу „великог парчета“ (фрагмента). Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Медојевац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ




Шуме су у приватном власништву, изузев изданачке шуме цера у државном власништву за
потребе добијања техничког дрвета;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а ретко традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: негативан утицај четинара на земљиште;
Шума: ксеромезофилна станишта шума китњака, цера и граба (Quercetuм petraeae-cerris B.
Jov.1979), очекују се мезофилна станишта брдске букве;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интезвиног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се
поклапају. Земљишни покривач у анализираном времену се није променио.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ја21: Алувијална раван доњег тока Жупањевачке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска алувијалнa равни доњег тока Жупањевачке реке. Тип земљишта је флувисол. Земљишни
покривач чине терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Облик поља је
планиран, праволинијски. Заступљене су ратарске културе. Парцеле су мале до средњих. Живице
се јављају у деловима алувијалне равни на теренима под аграром са већим учећшем природне
вегетације. Образац дрвенасте вегетације је линеаран.
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СТАЊЕ


Саобраћајница долином потока Жупањевачка река.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: станишта шума врба и топола (широко узевши);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, подручја умереног и интезвиног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Уска долина предела у детаљнијој
размери је насељена, са саобраћајницама, пољопривредним површинама и меандрирајућим
потоком, оивичен приречном вегетацијом. У пределу је Ивковачки манастир. Сва три обрасца се
поклапају. Земљишни покривач у анализираном времену се није мењао.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА РЕКOВАЦ

ЈОП Рe01 Побрђе обронака планине Јухор у атарима села Секурич и
Беочић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Побрђе обронака планине Јухор надморске висине 400 до 773 м (врх Велики Ветрен на граници
општине). Подручје делувијално - пролувијалног рељефа, интензивног спирања и јаружења. У
подножју уска клисураста долина реке Бела Грача и Мала и Велика Грача. На падинама бројне
јаруге и вододерине. Геолошку подлогу чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити,
кварцити, што је условило појаву сирозема. Земљишни покривач доминантно чине листопадне
шуме, проређене шуме/шикаре и пашњаци/ливаде. Пашњаци груписани и неравномерно
распоређени. Местимично ограђени живицама. Визуелно јединство покривача дрвенасте
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вегетације је кохерентно (повезано). Предеони образац припада типу „малих парчади“ различитог
покривача у шумском окружењу. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Беочић - збијеног линеарног насеља, Секурич - разбијеног морфолошког типа насеља, а
Белушић - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Напуштени пашњаци и ширење шуме;
Државне шуме заузимају велики део предела. Доминантна функција је производња техничког
дрвета и производња семена (једна састојина). Састав шума је следећи: висока (једнодобна)
шума букве, цера, китњака; изданачка шума китњака, багрема, букве, граба, цера; вештачки
подигнута састојина смрче, боровца, ОТЛ, црног бора, оморике, белог бора. Вештачки
формиране шуме имају 133 састојине четинара, 44 састојине багрема и 20 састојине других
лишћара;
Према критеријуму старе шуме издвојено је у државном власништву 14 састојина високе
(једнодобне) букове шуме, чија је старост између 100 и 120 година;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Беочићу и
Секуричу, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: зеленика, циклама, широка папрат, пурпурни
каћунак, смичак (орхидеја); инсекти: бубамара, вилин коњиц; птице: вуга, мишар, сива сеница,
јастреб, обична кукавица, обична црвенперка; гмизавци: шарка, шумска корњача; сисари: јеж;
Утицај: прогаљивање, сеча и крчење шума, испаша, ерозија;
Шума: мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976) на заклоњеним
падинама храстовог појаса, у долинама река. Станишта ксеромезофилних шума китњака и граба
(Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979) заузимају највише положаје храстовог појаса, и налазе се у
додиру са буквом. То су редовно суви, нагнути или стрми терени, јужне експозиције. Неколико
састојина државних шума припадају HCV4 категорији (FSC standard), обезбеђују основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије.
Једна састојина испуњава FSC стандард и припада HCV1 категорији, заштићена подручја глобално, регионално или национално значајне концентрације биодиверзитета, а друга HCV6
категорији, значајна за културни идентитет локалних заједница;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Беочић Лок. Гумниште (328)
Локалитет Гумниште представља једнослојно градинско насеље из гвозденог доба површине од
око 1,5 ха. Међу покретним археолошким материјалом са локалитета откривен је у један бронзани
келт и уломци керамике међу којима су неки украшени „S“ мотивима.
Секурич Обзовљак (343)
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На локалитету Обзовљак се налазе остаци утврђеног насеља градинског типа, које је на основу
површинских керамичких налаза датовано у гвоздено доба. Утврђење је имало облик
правоугаоника са заобљеним угловима, оријентисано дужом страном у правцу север-југ, димензија
50 м × 30 м. На више места у оквиру локалитета постоје зоне прекривене кућним лепом.
Секурич Лок. Јелењак (344)
На локалитету Јелењак постоје остаци насеља датованог у старије гвоздено доба. Површински
материјал чине керамика и предмети од камена и кости.
Секурич Збеговиште (345)
На локалитету Збеговиште има бројних површинских налаза фрагментоване римске керамике,
оружја и оруђа. Узимајући у обзир количину налаза која се јава у површинском слоју закључује се
да је насељавање овог простора било веома интензивно током античког периода.
Секурич Градац (346)
На геолошкој греди Градска коса која се спушта са Великог ветрена, налазе се рушевине раног
византијског и средњовековног утврђења. Елипсоидне је основе, са делимично видљивим кулама и
бедемом. Унутар утврђења су површински видљиви остаци једне грађевине зидане од ломљеног
пешчара и шкриљца. Археолошка истраживања на локалитету нису вршена.
Пајковац Градиште – Девојачка стена (347)
На врху брда Градац, изнад Девојачке стене, налазе се остаци темеља и зидова средњовековног
утврђења. На северном ободу града, поред улаза у град и на јужном делу бедема распознају се
контуре кула. Бедеми су грађени од ломљеног пешчара са кречним малтером. Међу покретним
археолошким материјалом спорадично се појављују и предмети датовани у старије гвоздено доба
на основу чега је евидентно да је локалитет насељаван од периода халштата па до средњег века.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Поклапају се обрасци земљишног
покривача у 2000. и 2006. У 2012. години није било већих промена изузев што су на неким
позицијама природни травњаци (321) (читај пашњаци 231) и комплекси обрадивих површина (242)
прешли у разређене шуме/шикаре (324). Промене указују на прогресивну сукцесију шумске
вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ре02: Високо побрђе обронака Гледићких планина у деловима
Рековца и села Велика Крушевица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдско побрђе Гледићких планина надморске висине од 500 до 657 м. врх Кременац. Геолошка
подлога од доњепалеозојских гнајсева, микашисти, амфиболити, кварцити и на мањој површини
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јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. Река Дуленка је на овом подручју
усекла уску клисурасту долину. У геоморфолошком погледу заступљен је делувијално –
пролувијални рељеф, подручја интензивног спирања и јаружења. Терен је дисециран јаругама и
вододеринама и заступљени су сви видови ерозије земљишта. Тип земљишта је сирозем, у долини
Дуленске реке флувисол. Доминантан земљишни покривач је листопадна шума. На гребенима
запажају се пошумљавања четинарским врстама. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни визуелни елеменат је шума. На билима и уским
долинама заступљени су пашњаци и ливаде, неравномерно распоређене. Ово је пашњачко шумски
реон. Интензитет коришћења земљишта је низак. Предеони образац је типа „великог парчета“
(површине). Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Рековац, Велика
Крушевица и Сиљевица - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Ратковић, Ломница и
Цикот - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ
 Интензитет коришћења земљишта је низак;
 Државне шуме имају првенствену функцију везану за производњу техничког дрвета, заштиту
од ерозије и сталну заштиту станишта (шикара грабића). Утврђен је следећи састав шума:
висока шума китњака и цера, букве; изданачка шума китњака и цера, цера, багрема, букве,
сладуна и цера; шикара грабића; вештачки подигнута састојина ОТЛ, црног бора. Вештачки
формиране шуме имају 9 састојине четинара, 22 састојине багрема и једну састојину других
лишћара;
 Старе (државне) шуме нису забележене;
 Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а мање традиционалан;
 Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: широка папрат, каћунак пурпурни, шумска саса;
инсекти: бубамара, алпска стрижибуба, вилин коњиц; птице: мишар, шумска сова, велика сива
сеница, шумска сова, ветрушка, јастреб; гмизавци: шарка, степски смук, шумска корњача; сисари:
јеж, ласица, шумски пух, кртица, веверица;
Утицај: ширење багрема, сеча и крчење шума, испаша, ерозија;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
шикаре регресивних стадијума сладуна и цера, станишта ксеромезофилних шума китњака и граба
(Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979) на додиру са буквом шумама, мезофилна станишта брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976) на заклоњеним падинама храстовог појаса;
Пашњаци:суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
135. Црква Св.Николе "Манастирак" у Крушевици
Парохијска црква позната у народу као Манастирак или Мали манастир. Грађевина је настала
почетком XV века у време деспота Стефана Лазаревића, истовремено са оближњим манастиром
Каленићем. Манастирак у свему подсећа на каленићку цркву, по облику, декорацији и начину
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градње и такође припада моравској градитељској школи. Основа у комбинацији триконхоса и
сажетог уписаног крста и са великом правоугаоном припратом. Висока и витка осмострана купола
наглашена је изнад простора наоса у односу на основу храма. Живописи су током времена
нестали. Утврђена је за културно добро - споменик културе одлуком Републичког завода за
заштиту споменика културе у Београду, Р 964/3 од 21.10.1963.године.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену.
ТЕРЕНСКИ ПОДАЦИ
Тачка 84: Манастирак (Манастир Св. Николаја). Могуће је да је старији од Каленића, али нема
писаних трагова.

ЈОП Ре03: Побрђе обронака Гледићких планина у атарима села
Сиљевац, Доброселица, Богалинац, Надрље, Жупањевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдско побрђе обронака Гледићких планина надморске висине од 500 до 700 м. Геолошка подлога
од кредног флиша, подређено кречњака и на мањој површини јурски кречњаци са рожнацима
(офиолитски меланж), кречњаци. Дисециран терен клисурастим долинама Жупањевачке,
Доброселичке реке и њиховим притокама, јаругама. Тип земљишта је сирозем. Ово је воћарскиливадско-сточарско подручје. Земљишни покривач чине остаци листопадних шума, разређене
шуме/шикаре и пашњаци, у удолинама, јаругама и стрмијим теренима. Терени под аграром са
већим учешћем природне вегетације и комплекси обрадивих површина као и пашњаци заступљени
су на билима и блажим странама побрђа. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
фрагментовано (неповезано). Интензитет коришћења земљишта је средњи. Облик њива, воћњака је
традиционалан (органски). Гајење пољопривредних култура је традиционално. На њивама
праволинијске и криволинијске живице које доприносе укупној умрежености дрвенасте
вегетације. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Надрље -
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разбијеног насеља, Каленићки Прњавор, Жупањевац, Богалинац и Доброселица - потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља, а Сибница и Сиљевица - ненасељеног подручја.

СТАЊЕ





Бистре и незагађене воде горњих токова река;
Одумирање села, старачка домаћинства;
Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Надрљу, а нема
га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: сеча, крчење и испаша шума, ерозија;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949),
ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), мезофилна станишта брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Град више Жупањевца (327)
Средњовековни Град више Жупањевца налази се на једном од планинских врхова изнад села
Жупањевца. Зидан је каменом у кречном малтеру. Унутар зидина постоје остаци мање цркве чији
су зидови само делимично откривени. Покретни археолошки материјал са овог локалитета датује
се у средњи век.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају изузев што је у 2006. неки пашњаци (231), а у 2012. велики број пашњака прешао у
разређене шуме/шикаре (324), што указује на зарастање односно, прогресивну сукцесију шумске
вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тачка 63: Говор вода. Вода извире из стене – чује се жубор воде као да говори. Мештани је
користе за лечење деце које имају проблема са говором. Извор је доста посећен јер се вода користи
и за „прскање куће” што доноси благослов мира, јер вода све чисти, и односи негативну енергију.
Извор је на Гледићким планинама.

Тачка 65: Ловачка чека

Тачка 66: Горњи град - Жупањевац, 817 м.н.в. Остаци цркве Св. Јована, вероватно је ту био
град. Град се спомиње према предању, још за време римљана. У близини је пећина са дубоким
казаном.

Тачка 67: Поглед на Страживицу, брдо Чукара
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Тачка 68: Визура на Гледићке планине

Тачка 72: Једна од мала у селу Доброселица

ЈОП Ре04: Побрђе обронака Гледићких планина у атару села
Каленић Прњавор, Превешт, Шљивица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Побрђе Гледићких планина надморске висине од 400 до 818 м, врх Чукара. Геолошка подлога од
кредног флиша, подређено кречњака. Каленићка река је на овом подручју усекла уску клисурасту
долину. У геоморфолошком погледу заступљен је делувијално - пролувијални рељеф, подручја
интензивног спирања и јаружења. Терен је дисециран јаругама и вододеринама и заступљени су
сви видови ерозије земљишта. Тип земљишта је сирозем. У долини Каленићке реке је флувисол.
Доминантан земљишни покривач је лишћарска шума и пашњаци. Запажају се пошумљавања
четинарским врстама. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано
комплексима обрадивих површина и теренима под аграром са већим учешћем природне
вегетације. Ово је пашњачко шумски реон. Интензитет коришћења земљишта је низак. Предеони
образац је типа „великог парчета“(површине). Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Шљивица - збијеног линеарног насеља, Каленићки Прњавор - полузбијеног
насеља, Сибница, Превешт и Жупањевац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а
Калудра - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта је низак;
Експлоатација минералних сировина;
Шуме су у приватном и државном власништву;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Каленићком
Прњавору и Шљивици, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
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Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: сеча, крчење и испаша шума, ерозија;
Шума: претпоставља се: ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



87 Строги природни резерват Каленић
Природни простор манастира Каленић (према Просторном плану општине Рековац)

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интезивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство
раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 76: Мајдан дијабаза
Појаве дијабаза примећене су у каменолому „Драча“ у атару села Превешт. Каменолом је
удаљен око 20 kм југозападно од општине Рековац.
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ЈОП Ре05: Брежуљкасто брдско подручје Левачке котлине између
алувијалне равни Жупаниске и Дуленске реке у атарима села:
Рабеновац, Вукмановац, Течић, Драгово, Мотрић, Комаране,
Малешево, Баре, Сиљевица, Велика Крушевица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 300 до 500 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. У
геоморфолошком смислу терен одређује наизменично смењивање брдско и равничарских терена.
Подручје припада ратарско, воћарско виноградарском реону. Испресецано је алувијалним равнима
Коренатског потока, притоке Жупањевачке реке, Крушевачке реке и мањим потоцима, и
вододеринама које се уливају у Дуленску реку. Земљиште припада типу смонице. Земљишни
покривач мозаичан: терени под аграром са већим учешћем природне вегетације, комплекси
обрадивих површина, остаци листопадних шума, проређених шума/шикара, пашњаци. Просторни
образац поља чине парцеле у низу, на алувијалним равнима водених токова доминантно под
ратарским културама. На брежуљкастом терену је облик њива полуправилан и неправилан
(органски), заступљене су мале средње и велике парцеле. Заступљен је велики број воћњака. Неки
на великим површинама плантажног типа. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
фрагментовано (неповезано). Остаци шума заузимају велике површине и њихова повезаност је
средња. Ово је предео отворених поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је
мозаичност земљишног покриваћа и валовитост, заталасаност терена. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Драгово и Лоћика - збијеног линеарног насеља,
Сиљевица, Велика Крушевица и Рађеновац - полузбијеног насеља, Малешево – полузбијеног
линеарног насеља, Комаране, Баре, Мотрић, Рековац, Вукмановац, Богалинац и Беочић разбијеног насеља, Течић, Белушић - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а
Жупањевац, Браиновац и Секурич - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Интензитет коришћења земљишта висок;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Драгову и
Лоћики са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Сиљевици, Великој Крушевици, Вукмановцу,
Рађеновцу, Комаранима, Барама, Малешеву, Мотрићу, Рековцу и Богалинцу , а нема га у
осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; активна и умерена клизишта на већим
површинама;
Шума: доминантно станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
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Влажна земљишта: поред Коренатског потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Течић Корената (330)
Локалитет Корената се налази у подножју и дуж нижих делова косе Корената, на левој обали
Жупањевачке реке. На основу површинских налаза фрагментованих керамичких посуда датован је
у III-IV век н.е. У литератури се помиње налаз каменог римског саркофага, димензија
1,50×0,75×0,50 м, који је нађен на овом потезу 1934. године.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство
раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) у сва три временска
пресека. Обрасци се поклапају, тако да се може тврдити да није било просторних промена у
анализираном периоду у размери сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ре06: Брежуљкасто брдско подручје Левачке котлине између
алувијалне равни Жупањевачке и Каленићке реке у атарима села:
Жупањевац, Сибница, Калудра, Драгово, Превешт, Опарић,
Лепојевић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 300 до 400 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. У
геоморфолошком смислу терен одређује наизменично смењивање брдских и равничарских терена,
делувијално - пролувијални рељеф, умереног спирања и јаружења. Подручје припада ратарско,
воћарско виноградарском реону. Испресецано је алувијалним равнима водотокова Сибничке реке,
Калудранске реке и бројним јаругама и вододеринама. Земљиште припада типу смонице.
Земљишни покривач мозаичан: комплекси обрадивих површина, терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације, остаци листопадних шума, проређених шума/шикара. Просторни
образац поља чине парцеле у низу, на алувијалним равнима водених токова доминантно под
ратарским културама. На брежуљкастом терену је облик њива полуправилан и неправилан
(органски). Заступљене су мале средње и велике парцеле. Заступљен је велики број воћњака. Неки
на великим површинама плантажног типа. Остаци шума на странама брежуљкастог терена и дуж
јаруга. Комбинација лиеарних образаца дуж вододерина и јаруга, већих остатака шума на
падинама брежуљака и у виду појединачних забрана. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је фрагментовано (неповезано). Остаци шума заузимају велике површине и њихова
повезаност је средња. Предеони образац припада интердигиталном типу. Ово је предео отворених
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поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је мозаичност земљишног покривача и
валовитост, заталасаност терена. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Белушић - збијеног линеарно-зракастог насеља, Опарић - збијеног линеарног насеља,
Секурич и Сибница - полузбијеног линеарног насеља, Калудра - полузбијеног насеља, Брајиновац,
Жупањевац и Превешт - разбијеног морфолошког типа насеља, а Драгово, Лепојевић и Богалинац
- ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта висок;
Запажају се пошумљавања четинарским културама;
Запажа се напуштањеи обраде и зарастање парцела;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Белушићу са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Сибници, Опарићу и Калудри, а нема га у осталим
обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; активна и умерена клизишта;
Шума: тип земљишта, надморска висина и топоними (Брестовац, Дубље, Криви цер) индицирају
да станиште припада термофилним храстовима сладуна и цера;
Пашњаци: очекују се суве травне формације;
Влажна земљишта: око Калудранске реке, Студенца;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Жупањевац Царине (333)
На заравни благе планинске косе, изнад потеса Гај, налазе се остаци средњовековне цркве познате
у народу као „Царине“. Црква је откопана 1938. године. Имала је днобродну основу са
полукружном олтаском апсидом на истоку. Темељ је слабо очуван, озидан од кречњака и пешчара.
Око јужног, западног и северног зида ишао је трем широк 2 м зидан истовремено са црквом.
Опарић Прерадовац (339)
На локалитету Прерадовац налазе се остаци неолитског насеља. Површински археолошки
материјал чине фрагменти керамике на основу којих је извршено датовање.
Белушић лок. Бели песак (329)
На падинама брда Бели песак налази се локалитет датован на основу површинских налаза у
енеолит и рано бронзано доба.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
нешто заступљенији од других земљишних покривача. Значајно учешће има комплекс обрадивих
површина (242). Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. само што су се насеља променила
(дисконтинуално урбано ткиво - 112), смањила или нестала. У 2012. образац се није променио,
само се на једној позицији јавља виноград (221), као нови елемент у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 77: Панорамске фотографије ка селу Превешт

Тачка 78: Манастир Прередовац. Године 1871. је обновљен, а 1993 је последња обнова, јер је
након Другог светског рата имање конфисковано и манастир је био напуштен. Године 2003.
поново је проглашен манастиром и у поседу има 22 ха. Виногорје се простире у атарима села
Опарић, Лепојевић и Калудра

Тачка 82: Стара јабука. Атар села Опарић. Oстатак старе флоре. Незваничан податак је да
постоје само 3 на свету. Јабука рађа сваке друге године, плодове које нико не бере. Локација се
посматра као свето место – возачи који овуда пролазе крсте се по проласку. Током израде пута,
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пут је намерно скренут да се дрво не би срушило. Кажу да се багер гасио када су радници хтели да
туда припреме терен. Нико не зна старост. Зову је злодрво, ендемска јабука. Људи избегавају да
овде прођу у касним сатима. Људи који имају овде њиве прави благи лук при обради земље како
не би додирнули крошњу. Постоје бројне легенде о негативним догађајима за оне који су хтели да
дрво искористе. Туристички атрактивно.

ЈОП Ре07: Брежуљкасто брдско подручје Левачке котлине у
атарима Опарић, Лепојевић, Превешт, са десне обалне стране
Каленићке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 300 до 400 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак. У
геоморфолошком смислу терен одређује наизменично смењивање брдско и равничарских терена,
делувијално - пролувијални рељеф, умереног спирања и јаружења. Подручје припада ратарско,
воћарско виноградарском реону. Земљиште припада типу смонице. Земљишни покривач мозаичан:
комплекси обрадивих површина, терени под аграром са већим учешћем природне вегетације,
остаци листопадних шума, проређених шума/шикара. Остаци шума на странама брежуљкастог
терена и дуж јаруга. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано
(неповезано). Остаци шума заузимају велике површине и њихова повезаност је средња.
Доминантан визуелни елемент је мозаичност земљишног покривача и валовитост, заталасаност
терена. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Опарић и Лепојевић потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Превешт - ненасељног подручја.
СТАЊЕ




Воћарско - виноградарско подручје на падинама;
Стил изградње: савремено-традиционалан и традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; ерозија;
Шума: претпоставља се да је у питању станиште термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: на локацији Језеро;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
нешто заступљенији од других земљишних покривача. Значајно учешће има комплекс обрадивих
површина (242). Поклапају се обрасци у сва три временска пресека тако да се може закључити да у
датом времену није било промена у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Ре08: Брежуљкасто брдско подручје Левачке котлине у
атарима села Ратковић, Цикот, Урсула, Ломница Кавадар, Лоћка.
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 200 до 300 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак.
Местимично су заступљене речне и језерске терасе (површи). У геоморфолошком смислу терен
одређује наизменично смењивање брдско и равничарских терена. Подручје је испресецано
алувијалним равнима Урсулачког и Ломничког потока. Земљиште припада типу смонице.
Земљишни покривач мозаичан: комплекси обрадивих површина, терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације, остаци листопадних шума, проређених шума/шикара и пашњака.
На језерским терасама оранице које се не наводњавају. Просторни образац поља чине парцеле у
низу, на алувијалним равнима водених токова под ратарским културама на побрђу облика њива је
полуправилан и неправилан (органски). Ово је ратарско, воћарско виноградарско подручје.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Остаци шума
на падинама побрђа заузимају велике површине и њихова повезаност је средња. Предеони образац
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је комбинација великих и малих парчади (фрагмената) шуме у пољопривредној матрици. Ово је
предео отворених поља, готово без живица. Доминантан визуелни елемент је мозаичност
земљишног покривача и валовитост, заталасаност терена. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Кавадар - збијеног насеља неправилне структуре, Рековац (урбано
подручје) - збијеног линеарног насеља, Цикот и Лоћика - полузбијеног насеља, Ломница –
полузбијеног линеарног насеља, Урсуле – полузбијеног линеарно-зракастог насеља, Ратковић разбијеног насеља, а Вукмановац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта средњи;
Шуме су у приватном власништву;
Осетљив положај Рековачке депоније;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а мање традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Рековцу,
Кавадару, Ломници, Урсулама и Цикоту са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж
појединих путева и нарушавања компактности изградње насеља, низак је у Ратковићу и
Лоћики, а нема га у Вукмановцу.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; активна и умерена клизишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера ( Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949)
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта: поред Цикотског, Ломничког и Урсулачког потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Урсуле Старо гробље (348)
На локалитету Старо гробље постоје камени надгробне плоче чија је величина око 1,50м × 0,50м.
Надгробници нису тесани. Некропола је на основу изгледа надгробника датована у средњи век.
Цикот Пољска Вратница (349)
На локалитету Пољска Вратница бројни су површинских налаза фрагментованих керамичких
посуда из периода развијене бронзе.
Рековац Главаја (341)
На брду Главаја налазе се остаци средњовековног утврђења. Основа града је развученог
елипсоидног облика са најистуренијом тачком бедема на западној страни, над долином реке
Дуленке. Улаз у град је био на североисточној страни.
Ратковић Ратковићки ракаљ (342)
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Локалитет Ратковићки ракаљ се налази на стрмој падини која се спушта према долини Ломничке
реке. На основу покретног археолошког материјала, који чине фрагменти керамике и камене
секире, локалитет је датован у бронзано доба.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, речна тераса.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
готово подједнако заступљен као комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци у
2000. и 2006. само што су се насеља (дисконтинуално урбано ткиво - 112), смањила. У 2012.
години на одређеним позицијама прошириле су се оранице (211) што указује на интензифцикацију
ратарске производње, а на другој је дошло до ширења шумске вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Рe09: Алувијална раван средњег тока Каленићке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Каленићка река је лева притока Велике Мораве. Извире на Гледићким планинама на око 900 м. и
улива се у Велику Мораву на око 130 м.н.в. Почев од манастира Каленић тече у вијугавом току ка
истоку. Зарављен терен алувијалне равни тока Каленићке реке. Тип земљишта је флувисол, плодно
земљиште са повољним водним особинама. Земљишни покривач чине комплекси обрадивих
површина и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Облик поља је планиран,
праволинијски, управан на ток реке. Заступљене су ратарске културе, воћњаци и виногради.
Парцеле су мале до средњих величина. Гајење пољопривредних култура модерно. Ово је предео
отворених поља, готово без живица. Спорадично се на међама појављује појединачно дрвеће. Ток
реке је вијугав са континуалним пратећим узаним појасом приречне вегетације. Образац дрвенасте
вегетације је праволинијски, местимично меандрирајући. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Лепојевић и Превешт - збијеног линеарно-зракастог насеља, и
Опарић - полузбијеног линеарног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Вода Каленићке реке загађена;
Интензитет коришћења земљишта висок;
Стрме обале потока (2 м) у највећем делу предела;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Лепојевићу и
Опарићу са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, а низак је у Превешту.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
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Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: остаци влажних шума врба и топола ивицом водотока;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Превешт Град (340)
Остаци средњовековног утврђења Град налазе се на заравни изнад Каленићке реке и Гушевичког
потока. Утврђење је неправилног облика, са улазом на јужној страни. Од покретног археолошког
материјала на локалитету има фрагмената керамике, оруђа, оружја.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, активна и умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације. Обрасци земљишног покривача се поклапају изузев што су се насеља (дисконтинуално
урбано ткиво - 112), смањила или нестала у 2006. Може се констатовати да није било просторних
промена у датом времену, а промене у насељима се може схватити као непрецизност у издвајању
насеља у првом временском пресеку (2000).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 79: Основна школа / село Опарић. Године 1851. основана прва основна школа. Прва
школска зграда је саграђена 1868. Први учитељ – Душан Поповић. Године 1936. направљена је
нова зграда школе која је паралелно прављена са црквом. Део новца за њу дао је Краљ Александар.
Зграда је конструисана да буде седиште округа, међутим због свађе између места, седиште
општине постао је Рековац. Школа је осмогодишња. Ту се одржава и ликовна колонија и ликовна
секција. Црква је започета 1932., али је настала поплава, па је Краљ Александар, када је видео у
каквом се стању радови налазе, дао новац за обнову и за сиротињу. Црква је посвећена Цару
Константину и Царици Јелени. У цркви се налази ктиторска фреска Краља Александра, и спомен
костурница за борце у ослобађајућим ратовима 1912-1918. Црква је једна од три Опарићких
светиња (друге две – Прередовац и Манастирак).
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Тачка 80: Опарић / место прве државне школе 1868/1869. Постављена спомен плоча на
стогодишњицу постојања.

Тачка 8: Кућа родоначелника Oпарићке школе Јанка Брашића. Започео је да слика 1933.
године и основао једну од најстаријих школа наиве (а био је и скулптор). Сада постоје следбеници
ове школе - удружење Јанко Брашић, које окупља 30 чланова. Већ 13. година се одржава сабор
сликара и песника „Јанкови дани” у његову част .

ЈОП Рe10: Алувијална раван горњег тока Каленићке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен уске, клисурасте долине горњег тока Каленичке реке. Стране клисуре су обрасле
шумском вегетацијом. Тип земљишта је флувисол. Земљишни покривач чине комплекси
обрадивих површина. Облик поља је планиран, праволинијски, управан на ток реке. Заступљене су
претежно ратарске културе. Парцеле су мале до средњих величина. Гајење пољопривредних
култура модерно са остацима традиционалног. Ово је предео отворених поља, готово без живица.
Спорадично се на међама појављује појединачно дрвеће. Ток реке је вијугав са континуалним,
узаним појасом приречне вегетације. Предеони образац је представљен меандрирајућим
водотоком. Обухваћени делови атара насеља Каленићки Прњавор и Превешт имају морфолошке
одлике разбијеног насеља.
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СТАЊЕ





Интензитет коришћења земљишта висок;
Пролази саобраћајница долином реке;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: приречна шумска вегетација врбе и црне тополе дуж тока; долинске стране припадају
заједницама храста китњака;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
136. Манастир Каленић
На источним обронцима Гледићких планина у клисури истоимене реке налази се један од
најлепших и најзначајнијих манастира средњовековне Србије. Саграђен је почетком XV века,
вероватно између 1407. и 1413. године као задужбина протовестијера Богдана, а у доба владавине
деспота Стефана Лазаревића. Каленић је страдао у више наврата од Турака. Сачувано је веровање,
истакнуто и у записима XIX века, да је почетком XVII столећа Каленић био опљачкан, порушен и
потом дуго напуштен, што новија истраживања не потврђују. Крајем 1815. године из Фенека у
Срему у манастир су пренете и положене мошти краља Стефана Првовенчаног – светог Симона
монаха, да би 1839. биле враћене у Студеницу. Манастир је значајније обновљен 1766. године и
неколико пута касније, да би између 1928. и 1930. године био темељно рестауриран. Црква
Ваведења Богородичиног има основу сажетог триконхоса са припратом и својом обрадом је доста
слична цркви Лазарици у Крушевцу. Манастир је сазидан у стилу такозване моравске архитектуре
и једна је од најлепших грађевина свога времена у византијском свету. Над средњим делом цркве
је висока, издужена купола, а над припратом је такође купола без прозора. Храм на фасади има
кордонске венце, који обавијају грађевину. Спољашност цркве је врло живописна. Томе
доприноси и начин зидања, јер је храм грађен од редова сивих камених тесаника и црвене опеке,
између којих је дебео слој белог кречног малтера. Спољашњу пластику појачавају украшени
прозори, као и улазни портал. Око њих су плитки камени рељефи, маштовито испреплетани од
двочлане траке. Каленић има и исклесане људске и животињске ликове над отворима дводелних
прозора. Првобитне фреске, настале неколико година после подизања и добрим делом су очуване.
Неке сцене, попут Свадбе у Кани, убрајају се међу највиша достигнућа византијског сликарства.
Иако нису откривени потписи твораца фресака у Каленићу, сматра се да је сликар по имену
Радослав, био главни мајстор сликарске групе која је осликала храм. Садашњи иконостас потиче
из велике обнове у време кнеза Милоша Обреновића и састављен је од тридесет седам икона које
преко низа записа сведоче о његовом постепеном формирању. Иконе су постављене у четири
нивоа, а рад су различитих зографа. Од недавно, у цркви манастира Каленића налази се
светогорска чудотворна икона Богородице Герондисе која је постављена на посебан престо између

438

олтара и јужне певнице. Након великог пожара 1911. године, у коме су страдали конаци из
Милошевог времена, подигнут је, заслугом игумана Никона Лазаревића Тинтора, велики конак
који је после Другог светског рата био национализован. Враћен је пред крај XX века, да би 1997.
године био обновљен. Нови велики конак подигнут је 2008. године, пред прославу
шестогодишњице оснивања манастира. У манастиру Каленићу се налази богата црквена ризница
Шумадијске епархије и библиотека коју је опремила Српска академија наука и уметности.
Утврђен је за непокретно културно добро - споменик културе решењем Завода за заштиту и
научно проучавање споменика културе у Београду решењем бр. 341/48 од 10.03.1948. године.
Утврђен за културно добро од изузетног значаја 07.04.1979.године; С.г.СРС 14.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, подручја умереног и интезивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену у
размери сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 74: Манастир Каленић

Тачка 75: Гравиште, долина Каленићке реке. Корито реке богато воденицама, неке сачуване до
данас. Године 1937. постојала је воденица која је напајала струјом Лепојевић и Каленић. Са
воденичког точка узимало се брашно и са њим се месили колачић за децу са проблемима са
говором.
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ЈОП Рe11: Алувијална раван Жупањевачке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Жупањевачка река тече од Гледићких планина на запад до Драгошевца где се улива у реку
Лугомир. Широк, зарављен терен алувијалне равни доњег тока Жупањевачке реке. Тип земљишта
је флувисол. Земљишни покривач чине комплекси обрадивих површина и терени под аграром са
већим учешћем природне вегетације. Облик поља је планиран, праволинијски. Заступљене су
ратарске културе. Парцеле су мале до средњих величина. Спорадично се јављују велика поља.
Гајење пољопривредних култура модерно. Ово је предео отворених поља. Живице се јављају у
селима алувијалне равни на теренима под аграром са већим учешћем природне вегетације. На
међама се запажа појединачно дрвеће. Ток реке је вијугав са континуалним узаним појасом
приречне вегетације. Образац дрвенасте вегетације је линеаран. Обухваћени делови атара насеља
имају следеће морфолошке одлике: Белушић, Драгово и Богалинац - збијеног линеарног насеља,
Драгово – збијеног насеља неправилне структуре, Беочић и Жупањевац - полузбијеног линеарног
насеља, Браиновац и Малешево - полузбијеног насеља, Секурич и Сибница - разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ
 Интензитет коришћења земљишта висок;
 Стрме обале водотока (1 или 2 м) у највећем делу предела. У пределу често два корита
Жупањевачкe реке;
 Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а мање традиционалан;
 Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Белушићу,
Драгову, Богалинцу, Беочићу, Сибници и Жупањевцу са испољеном тенденцијом ширења нове
градње дуж појединих путева и нарушавања компактности изградње насеља, а низак је у
Браиновцу, Малешеву и Секуричу.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: ерозија; пољопривреда;
Шума: остаци влажних шума врба и топола ивицом водотока;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Жупањевац Град у Жупањевцу – Жупањевачки град (326)
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Остаци средњовковног града у Жупањевцу утврђени су
за културно добро – споменик културе, решењем Завода
за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр. 96/1 од
05.05.1969. године.
Остаци средњовековног града у Жупањевцу се налазе у
центру села, на заравњеном платоу. Бедеми су делимично
очувани, зидани од камена у кречном малтеру. На платоу
унутар града Завод за заштиту споменика културе
Крагујевац вршио је археолошка истраживања, током
којих су откривени зидове средњовековне цркве која се
налазила северно од садашње цркве. На основу
архитектуре откривена црква је датована у XIII век.
Северно од ње откривени су делови грађевине зидане
каменом у кречном малтеру чије истраживање није
приведено крају. Око истраживане цркве и у њој наишло
се на бројне гробове који су део некрополе које се овде
формирала током средњовековног периода.

Белушић Локалитет Сеоско гробље (331)
На платоу на којем се налази савремено сеоско гробље налазе се остаци античког насеља
датованог на основу бројног покретног археолошког материјала који са налази у површинским
слојевима.
Драгово Илињача (332)
У центру села Драгова откривено је светилиште Бога Митре које је археолошки истражено 1967.
године. Том приликом је нађен рељеф Бога Митре, обиље керамичких посуда, накит и новац III-IV
века.
Жупањевац Црква Велика Жупанија (334)
На левој обали Жупањевачке реке налазе се остаци средњовековне цркве чије су димензије 9 м ×
7,8 м са накнадно дозиданом припратом. Зидана је од неотесаних камених блокова.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван, подручја интезивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
готово подједнако заступљен као и комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци у
2000. и 2006. само што су се насеља (дисконтинуално урбано ткиво - 112), смањила или нестала у
односу на 2000. Стање се није променило у 2012. години.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 69: Стара школа / остаци манастира. Изграђена 1936. године у порти цркве Св. Илије.
Школа је сада пресељена, јер је објекат небезбедан. Црква је саграђена 1851. године. После
археолошких истраживања – установљено да је поред цркве био саграђен манастир, на основу
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остатака темеља. Сматра се да је ту 1389. Књегиња Милица боравила у више наврата док се градио
манастир Љубостиња. 1384. К. Милица је овде донела мошти Св. Петке, одакле су пресељене за
Крушевац, па за Београд.

Тачка 73: Суво корито Жупањевачке реке. Ушће Богалиначке реке у Жупањевцу. Граница два
атара. Вода повремено тече – али последњих година све је ређа вода. Живог света има мало.

Тачка 83. – Беочић / сеоско газдинство са рибњаком и воденицом

ЈОП Рe12: Алувијална раван доњег тока Дуленске реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен широке алувијалне равни Дуленске реке. Тип земљишта је флувисол. Земљишни
покривач чине оранице које се не наводњавају, терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације и комплекси обрадивих површина. Облик поља је планиран, мозаичан, праволинијски и
полуправилан. Заступљене су претежно ратарске културе. Парцеле су мале до средњих величина.
Спорадично се јављају плантажни воћњаци на великим парцелама. Гајење пољопривредних
култура је модерно. Ово је предео отворених поља, готово без живица. Спорадично се на међама
појављује појединачно дрвеће и фрагментоване живице. Ток реке је вијугав са континуалним,
узаним појасом приречне вегетације. Образац дрвенасте вегетације је линеаран. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Лоћика и Течић - збијеног насеља
неправилне структуре, Вукмановац - збијеног зракастог насеља, Рековац - збијеног линеарног
насеља, Велика Крушевица - полузбијеног линеарног насеља, а Рађеновац и Кавадар - разбијеног
насеља.
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СТАЊЕ






Интензитет коришћења земљишта висок;
Алувијална раван је насељена са учесталим комуникацијама;
стрме обале водотока (1 или 3 м) у великом делу тока кроз предео;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Рековцу,
Течићу, Вукмановцу и Лоћики са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж појединих
путева и нарушавања компактности изградње насеља, низак је у Великој Крушевици, а нема га
у Рађеновцу и Кавадару.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; ерозија обале;
Шума: остаци влажних шума врба и топола ивицом водотока;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Лоћика Велико поље (336)
На локалитету Велико поље налази се бројни покретни археолошки материјал међу којима је
нађен и новац Трајана и Фаустине (I век н.е). Мањим археолошким ископавањима извршним 1967.
године на овом локалитету, откривено је енеолитско насеље, преко кога се налазио хоризонт
насеља из бронзаног доба.
Течић Цигански поток, Старо поље (335)
Дуж падине која се блaго спушта према левој обали реке Дуленке, постоје остаци бројних насеља
од периода неолита па до позног средњег века. На једном од локалитета – Старо поље, вршена су
мања археолошка ископавања током којих је откривено неолитско насеље, које se на источној
страни граничи са насељем које је формирано на овом простору током млађег гвозденог доба.
Међу покретним археолошким материјалом, у оквиру једног од гвозденодопских насеља јављају
се урне са несагорелим костима. У млађим хоризонтима овог локалитета јавља се римско посуђе
из II-III века н.е.
137. Црква св. пророка Илије у Рековцу
Изузетне архитектонике и веома је добро очувана. Замењени су стари дрвени прозори
алуминијумским. Унутрашњост цркве је скромних димензија, али је купола изузетно висока, на
пандантифима, и јако подсећа на византијске цркве. Црква није осликана, осим дела у олтарском
простору, на којем је осликана Богородица са анђелима. Дрвени иконостас је одлично очуван, а
иконе су дариване 1933. године. Црква је саграђена у време Патријарха Варнаве. Храм је освећен
на дан преподобног Романа 1933. године. На главном улазу изнад цркве, налази се мозаик светог
Романа из 1997. године.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
готово подједнако заступљен као и комплекс обрадивих површина (242). Поклапају се обрасци у
2000. и 2006. само што су се насеља (дисконтинуално урбано ткиво - 112), смањила или нестала.
Претпоставља се да је у питању непрецизност у картирању насеља у 2000. години. У 2012. оранице
(211) су се прошириле тако да можемо говорити о интензификацији пољопривреде у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Рe13: Брежуљкасто брдско подручје у атару села Опарић
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје делувијално-пролувијалног рељефа, интензивног спирања и јаружења надморске висине
од 200 до 500 (533) м. На падинама бројне јаруге и вододерине које се сливају у Каленићку реку.
Геолошку подлогу чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити, што је
условило појаву сирозема. Земљишни покривач доминантно чине листопадне шуме. На мањим
површинама терени под аграром са већим учешћем природне вегетације и комплекси аграрних
површина. Визуелнo јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано).
Предеони образац припада типу „малих парчади“ у шумској матрици. Обухваћени део атара
насеља Опарић има морфолошке одлике разбијеног насеља.
СТАЊЕ




Шуме су у приватној својини;
Стил изградње: савремено-традиционалан, а ређе традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
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Биодиверзитет:
Богатство :
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: сеча, испаша;
Шума: претпоставља се да су у питању станишта храстова, а у јаругама мезофилна станишта
брдске букве (топоним Бреза);
Пашњаци: сува до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Опарић Градиште (337)
На истуреном купастом узвишењу Градиште, налази се насеље утврђеног градинског типа. На
основу фрагмената керамике и камених секира којих има на локалитету, насеље је датовано у
старије гвоздено доба. На њему је током IV-V века подигнуто позно античко утврђење, а затим
средњовековно, са масивним бедемима од ломљеног камена зиданим у кречном малтеру.
Опарић Крш – Клисуре (338)
На десној обали Каленићке реке постоје остаци вишеслојног насеља, из млађег гвозденог доба и
античког периода. У површинском слоју локалитета налазе се бројни фрагменти керамичких
посуда на основу којих је извршено датовање. Античко посуђе са локалитета ближе је хронолошки
одређено у II-III век.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Рe14: Алувијална раван горњег тока Жупањевачке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен уске, клисурасте долине горњег тока Жупањевачке реке. Тип земљишта је
флувисол.Стране клисуре су обрасле шумском вегетацијом. Местимићно се јављају воћњаци.
Земљишни покривач у долини местимично чине комплекси обрадивих површина. Заступљене су
претежно ратарске културе. Облик поља је криволинијски , органски. Парцеле су мале до средњих
величина. Гајење пољопривредних култура традиционално. Спорадично се на међама појављује
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појединачно дрвеће. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Жупањевац -потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Дуж реке пролази макадамски пут;
Бистре и незагађене воде горњих токова река;
Одумирање села, старачка домаћинства;
Стил изградње: савремено-традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: искрчена и посечена шума. Утицај коришћења (насеља, пољопривреда итд.);
Шума: обале бујичних токова готово без приречне вегетације, долинске стране покривене
шумском вегетацијом (шуме брдске букве и/или китњака);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације ;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену у
размери сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Рe15: Алувијална раван горњег тока Доброселачке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен уске, клисурасте долине горњег тока Доброселачке реке. Тип земљишта је
флувисол. Стране клисуре су обрасле шумском вегетацијом. Местимично се јављају воћњаци.
Земљишни покривач у долини местимично чине комплекси обрадивих површина. Заступљене су
претежно ратарске културе. Парцеле су мале до средњих величина. Гајење пољопривредних
култура традиционално. Спорадично се на међама појављује појединачно дрвеће. Обухваћени
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делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Жупањевац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ






Дуж реке пролази макадамски пут;
Бистре и незагађене воде горњих токова река;
Одумирање села, старачка домаћинства;
Стил изградње: традиционалан;
Нема утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: обраде земљишта и крчење шуме;
Шума: обале бујичних токова готово без приречне вегетације, долинске стране покривене
шумском вегетацијом (шуме брдске букве и/или китњака);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену у
размери сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 70: Село Доброселица . Сталних мештана села је 12, остали живе у Крагујевцу и долазе
само током лета. Нема продавнице, набавка се обавља у околним местима. Баве се сточарством.
Сачувана је аутохтона архитектура – готово да нема куће од цигала.
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Тачка 71: Центар села Доброселица. Стара школа

ЈОП Рe16: Алувијална раван горњег тока Дуленске реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен терен уске, клисурасте долине горњег тока Дуленске реке. Тип земљишта је флувисол.
Стране клисуре су обрасле шумском вегетацијом. Земљишни покривач у долини местимично чине
комплекси обрадивих површина. Заступљене су претежно ратарске културе. Облик поља је
планиран, праволинијски, управан на ток реке. Парцеле су мале до средњих величина. Гајење
пољопривредних култура традиционално. Долина је ненастањена.
СТАЊЕ


Бистре и незагађене воде горњих токова река;

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: обраде земљишта и крчење шуме;
Шума: обале бујичних токова готово без приречне вегетације, долинске стране покривене
шумском вегетацијом (шуме брдске букве и/или китњака);
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца земљишног
покривача се поклапају, што указује да није било просторних промена у анализираном времену у
размери сагледавања предела.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ЈОП Ре17: Брежуљкасто брдско подруче на ушћу потока Велики и Жупањевачке реке
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто, валовити терен, надморске висине, у појасу, од 300 до 400 м, на геолошкој подлози
од миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак.
Подручје припада ратарско, воћарско виноградарском реону.Земљиште припада типу смонице.
Земљишни покривач чини терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. На
брежуљкастом теренује обликњива полуправилан и неправилан (органски), заступљене су мале
средње и велике парцеле. Заступљен је велики број воћњака. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано).
СТАЊЕ
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта; активна и умерена клизишта на већим
површинама
Шума: доминантно станишта термофилних храстова сладуна и цера
Пашњаци : суве травне формације
Влажна земљишта:поред потока
Воћњаци Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ЗНАЧАЈНЕ ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје умереног спирања и јаружења.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминира терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) у сва три временска
пресека. Обрасци се поклапају, тако да се може тврдити да није било просторних промена у
анализираном периоду у размери сагледавања предела.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ОПШТИНА ПАРАЋИН

ЈОП Па01: Стараче (мртваје), багерска језера дуж тока Велике Мораве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Велика Морава jе равничарска река, надморске висине до 100 м, са нагибом 0-3º. У већем делу
тока прави меандре који су, у појединим деловима испресецани, формирајући „моравишта“,
мртваје, у којима се депонују фини барски седимнти, глиновити алеврити иалевритске глине. Тип
земљишта је флувисол. У инундационој равни Велике Мораве су бројни трагови напуштених
корита, мртваја, што овом пределу даје посебан карактер. Земљишни покривач чине терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације, баре, багерска језера, пашњаци и једној локацији
листопадне шуме. Дуж корита тока Велике Мораве заступљен је узани појас приречне вегетације.
У алувијалном наносу Велике Мораве, који садрже огромне резерве шљунка и песка, врши се
експлоатација када се формирају баре и вештачка језера. Њихова конфигурација је групимична и
делимично линеарна. У самом кориту Велике Мораве запажају се спрудови, ширина до неколико
десетина метара. Стварају се у самом речном кориту или на спољној страни речних меандра.
Образац дрвенасте вегетације је фрагментован и делимично линеаран. Визуелно је такође
фрагментован. На аграрним површинама запажа се појединачно дрвеће. Просторни образац
ораница је планиран, прилагођен облику напуштеног меандра реке. Парцеле у низу прате
полукружни облик меандра, што даје посебан карактер овом типу предела. Гајење
пољопривредних култура, доминантно ратарских, је модерно (интензивно) са високим
интензитетом коришћења. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Шавац и Чепуре - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Својново, Доње Видово,
Поточац, Рашевица, Трешњевица, Параћин ван града и Сињи Вир - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Неконстролисана експлоатација шљунка;
Моравa, од Сталаћа до ушћа у Дунав, је река II-а класе;
Бројне баре, језера (напуштене шљунчаре);
Стил изградње: савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Шавцу и
Чепурама, нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај интензивне пољопривреде;
Шума: влажнија станишта врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације, као и ритска станишта око мртваја;
Влажна земљишта: мртваје, вештачка језера (бивше шљунчаре);
Воћњаци:
Живице:
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речна долина.
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је нешто заступљенији
од других, пре свега од пашњака (231). У 2006. потискују се пашњаци и јављају се разређене
шуме/шикаре (324) на рачун терена под аграром са већим површинама природне вегетације. У
2012. готово подједнако учешће имају разређене шуме/шикаре, пашњаци и терен под аграром са
већим површинама природне вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 33: Експлоатација шљунка - предузеће „Транскоп“. Ископ шљунка и песка –
регистровано, под контролом. Активно је око 5 година. Власник је у обавези да након
експлоатације врати у првобитно стање или да неку другу намену типа рибњака. Предео
препуштен природи.

Тачка 34: Скела на Морави / атар села Трешњевица. Скелу користе мештани села, да би дошли
до њива и поседа са друге стране Мораве. Једна од ретких преосталих на Морави.

Фотографије ромских кућа код Трешњевице.
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Тачка 37: Велика Морава /атар села Чепура / експлоатација шљунка. Експолатације су
присутне дуж обе обале Мораве. Експлоатација врши велику деградацију простора и чини се
еколошка штета.

ЈОП Па02: Комплекс обрадивих површина и шума – 7. Јули
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарски терен (нагиби 0–3º и 3–7º) на геолошкој подлози од миоценских седимената на
језерским терасама. Тип земљипшта је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач чине
доминантно оранице, али и листопадне шуме, вештачки подигнути четинари и багрем (изданачког
порекла), као и терен под аграром са већим учешћем природне вегетације. Парцеле се могу
дефинисати као веома велике. Шуме заузимају значајан део овог ЈОП-а. Конфигурација дрвенасте
вегетације је континуална, повезана. Терен под аграром је насељен са учешћем воћњака на малим
парцелама и на окућницама индивидуалних објеката. Обухваћени део атара насеља Параћин ван
града има морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ:





Поједине парцеле су пошумљаване;
Шуме у државном власништву формирале су за потребе добијања техничког дрвета изданачке
шуме: багрема, цера; вештачки подигнуте састојине: црног бора, америчког јасена, боровца,
смрче;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са тенденцијом
непланског ширења дисперзне градње.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: четинари (боровца, смрче) на неодговарајућем термофилном станишту;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov.);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Воћњаци/виногради: на окућницама индивидуалних објеката;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају оранице (211) и обрасци се поклапају, само је у 2012.
формиран виноград (221) као нов покривач на једној позицији у пределу, што указује на мање
просторне промене у пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Па03: Урбани предео Параћина
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 38: Фабрика штофова Теокаровић
Предратни индустралијалци. Локација управљачког дела фирме - зграде за становање / виле. До
80-тих је радила добро, 90-тих престала са радом. Године 1927. је почела изградња фабрике, а
1933. је почела производња. Нерешени имовинско правни односи – што ограничава да се проблем
фабрике реши. Сада припада Србија гасу. У кругу фабрике – погони напуштени али постоје и могу
се обновити. Река пролази кроз средину фабричког круга. Сада је у процесу реституирања и
приватизације. Железнички мост на прузи Београд-Ниш. Потиче из времена када и Пруга
(вероватно 19. век). Део објекта су купили наследници власника – сада су ту спомен собе, али нису
отворене јавности и немају ту намену.
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
119. Зграда у улици Бранка Крсмановића бр. 45 - Параћин
Подигнута је око 1930. године под утицајем француске архитектуре крајем XIX века. Налази се на
кп. бр. 2097 у површини од 30.73 ари, у друштвеној је својини. Границе непосредне околине која је
заштићена, чине спољне ивице парцеле бр.2096 и 2098 као и одговарајући делови улице Бранка
Крсмановића и Кеја поред реке Црнице, наспрам парцеле бр.2097. Зграда у улици Бранка
Крсмановића бр.45 је одлуком СО Параћин бр.011-41/84-01 од 27.11.1984. (општински Сл. Гл.
30/84 од 3.12.1984.године), утврђена за непокретно културно добро.
120. Зграда у ул. Бранка Крсмановића бр. 47 - Параћин
Грађена је у другој половини XIX века по угледу на сецесију. Налази се на кп.бр. 2098/1 у
површини од 45,56 ари у друштвеној је својини. Границе заштићене околине чине спољне ивице
парцела бр. 2097 и 2098/2 као и одговарајући делови улице Бранка Крсмановића и Кеја поред реке
Црнице наспрам парцела бр. 2098/1. Зграда у ул. Бранка Крсмановића бр.47 је одлуком СО
Параћин бр.011-42/84-01 од 27.11.1984. године (општински Сл.гл.30/84, од 3.12.1984.) утврђена за
нпокретно културно добро - споменик културе.
121. Зграда у улици Максима Горког бр.17 - Параћин
Зграда је подигнута крајем XIX века са одликама грађанске архитектуре. Налази се на кп.бр. 1813
у површини од 8,56 ари у друштвеној је својини. Границе заштићене околине чине спољне ивице
парцела бр. 1812, 1811, 1814, као и одговарајући делови улице Максима Горког. Зграда у улици
Максима Горког бр.17 је одлуком СО Параћин бр.011-43/84-01 од 27.11.1984.године (Општински
Сл.гл.30/84, од 3.12.1984) утврђена за непокретно културно добро - споменик културе.

122. Објекти у ул. Краља Петра I бр. 2 и 4
Пословно стамбена зграда се налази на углу улице Краља Петра I бр.2 на кп.бр. 2063 КО Параћинград у површини 1,96 ари. Пословни објекат банке, налази се на кп.бр. 2070 КО Параћин - град у
површини од 2,64 ара (под зградом 2,09 ари и двориштем 0,55 ара). Зграда је у друштвеној
својини, корисника и власника објекта општине Параћин. Зграде у улици Краља Петра бр.2 и 4
утврђене су за споменик културе одлуком СО Параћин бр.011-15/93-01 од 18.03.93. (Општински
сл.гл. 5/93, од 10.04.93.).
123.Споменик палим ратницима у Првом светском рату Параћин
Спомен палим ратницима у Параћину је подигнут 1928. год. када је и освештан, у знак
захвалности и сећања на страдале параћинце у ослободилачким и светском рату од 1912. до 1918.
године. То је ауторско дело академског вајара Ђорђа Јовановића. Налази се на посебно
обликованом елипсоидном партеру који је просечен крстобразним стазама. Споменик са тргом,
својим постављањем и постојањем је одредио урбану матрицу Параћина и представља један од
значајних оријентира града. Као значајно скулпторско дело и белег на значајне датуме из
националне историје. Утврђена је за културно добро - споменик културе одлуком Владе РС, О
633-6872/2001-9 од 17.07.2001.године.Сл.гл.РС.27.07.2001.
124. Црква Св. Тројице - Параћин
Најстарији записи о постојању неке богомоље на месту данашње цркве затичу се у путописима
Евлије Челебије где се помиње џамија коју је подигла мајка Сулејманова, Гази - Сулејман Нана.
Исту џамију помињу и други путописци са краја XVIII века, наводећи да је саграђена на месту
доста старије хришћанске богомоље. Највероватније да је ту постојала црква из времена пре 1520.
год посвећена Св. Тројици или Св. Јовану. Након протеривања турака поново добија своју
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првобитну улогу. Године 1861. донета је уредба о рушењу старе цркве, да би се са радовима на
изградњи данашње грађевине кренуло већ следеће године. Радови су окончани 1898. год., а
освештана је следеће године руком Митрополита Инокентија, за време владавине краља
Александра Обреновића. Стилски, представља синтезу неколико градитељских праваца. У основи
је српско-византијски стил са једним великим кубетом. Звонара је спојена са црквом и припада
романском стилу, а унутрашњост цркве је у стилу барока. Спољашњост цркве је обојена црвеножутом бојом. Црква је делимично живописана, али су фреске у знатној мери оштећене. Дрвена
конструкција иконостаса је рад столара Влајковића из Београда, а иконе на њему су настале у
Русији. Спољашњост цркве је неколико пута обнављана.
125. Фабрика штофа – Теокаревић
Влада Теокаревић и комп. су биле фабрике за производњу свих врста тканина у Параћину и
Вучју код Лесковца, као и велелепне продавнице штофа у Београду. Теокаревићи су одмах после
Првог светског рата одлучили да прошире пословање - Димитрије Мита Теокаревић са синовима
Владом, Лазом и Славком подигао је 1921. године у Параћину сопствену фабрику под називом
"Влада Теокаревић и комп.". Мита Теокаревић је припремио своје синове за индустријалце. Сви су
се образовали у Немачкој, Француској, Белгији и Енглеској. Тамо су изучили најмодернију
технологију такстилне индустрије и то своје знање применили у новој фабарици. Индустрија
Теокаревић је врло брзо освојила производњу свих врста вунених тканина, а посебно је била
оријентисана на призводњу за војно тржиште, односно Министарство војске, испоручујући
тканине и готове моделе. Граде се 1928. године нови енергетски капацитети, проширује ткачница
и зида други спрат на предионици чешљаног предива. После Другог светског рата, судском
одлуком Компанија прелази у државну својину, а потом у друштвену својину, и добија име
"Бранко Крсмановић". Влада Теокаревић је био ухапшен после рата, али касније пуштен и живео
је до средине седамдесетих година прошлог века. Фабрика је сада потпуно напуштена, а њеним
већ девастираним објектима – халама, управној згради, погонима и вилама које су служиле за
становање, прети потпуно уништење. Објекти у оквиру фабрике рађени су наменски за потребе
текстилне индустрије и распоређени у један хумани вртни простор. Унутрашњи простор ових
објеката конципиран је по принципу „хала“, док су фасаде видно стилизоване. На овим фасадама
присутно је доста атика – тимпанона, стилизованих угаоних пиластера и вишеструко
профилисаних кордонских венаца. У халама се још увек налазе старе машине за прераду вуне,
немачке производње из предратног периода. Најлепши објекти у оквиру фабричког комплекса,
свакако су три виле које је Димитрије Теокаревић саградио за своја три сина. Пошто је био
пријатељ са руским емигрантом, архитектом и сликарем Григоријем Симојловим, претпоставља се
да му је он и пројектовао ове прелепе зграде. Сада су ове, некада репрезентативне виле, потпуно
девастиране и напуштене.
126. Српска фабрика стакла
Српска фабрика стакла саграђена је 1907. године, на згаришту Минхове фабрике вунених тканина,
акционарским капиталом. Њен родоначелник и оснивач био је Миливоје Поповић са групом
београдских трговаца. На 15 хектара некадашњег Минховог имања, које је Српска фабрика стакла
раније откупила, изграђена је прва стаклараска пећ са 14 лонаца за ручну производњу. Посао је
поверен професору Велике техничке школе у Београду, Јосифу Ковачевићу. Фабрика је од почетка
заснивала рад на савременој технологији и очувала континуитет производње. Још 1911. године она
је за потребе производње подигла електричну централу на воденим турбинама, а 1912. године
инсталирала је и хидроелектричну централу, која је давала бесплатну моторну снагу за рад
фабрике, а ноћу обезебеђивала осветљење вароши. Oд 1928. године фабрику купује породица Абел
и за првог пословођу поставља Оскара Фукса. После Другог светског рата, фабрика се одузима
породици Абел и постаје друштвено, а касније државно власништво. Српска фабрика стакла у
свету је најпознатија по изради кристалног стакла у боји - иберфанг, које је веома тражено на
тржиштима Европе, Америке и Јапана. Испред улаза у фабрички комплекс, налазе се две старе и
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једине очуване предратне зграде ове фабрике, у којима су сада смештене - економска служба и
управа Српске фабрике стакла. Вила у којој је сада дирекција Српске фабрике стакла, a била је
породична кућа породице Минх, изграђена нејвероватније пре 1904. године. Минхови су имали
фабрику сукна и предива у периоду од 1884. до 1904. године, када је цела фабрика изгорела, а на
том простору 1907. године саграђена је фабрика стакла.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе.

ЈОП Па04: Алувијална раван леве обалне стране Велике Мораве у
атарима села Сињи Вир, Трешњавица, Рашевица, Поточац,
Својново
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен (0–3º) алувијалне равни Велике Мораве, у висинском појасу од 100
до 200 м. Алувијални нанос захвата широк појас уз реку. Велика Морава у овом делу прави велике
меандре који испресецани, формирају делове корита „моравишта“. Тип земљишта је флувисол.
Доминантан земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и на мањим површинама
комплекси обрадивих површина. Просторни образац аграрних површина је планиран. Парцеле су
формиране у низовима, различитих величина (мале, средње и велике), доминантно под ратарским
културама. Парцеле у низу прате полукружни облик меандра, што даје посебан карактер овом
типу предела. Гајење пољопривредних култура, доминантно ратарских, је модерно и интензитет
коришћења земљишта је висок. Обрада пољопривредних површина је модерна и интензивна.
Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на међама и парцелама,
местимично и мање забране на једној или више парцела. Живице су слабо заступљене и
фрагментоване. Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је фрагментована. Предеони
образац је праволинијски. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Рашевица и Својново - збијеног насеља
неправилне структуре, Трешњевица - збијеног насеља комбиноване структуре, Поточац - збијеног
линеарно-зракастог насеља, Сињи Вир - збијеног линеарног насеља, а Шавац и Параћин ван града
- ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Поточцу и
Својнову са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж путева и нарушавања
компактности изградње насеља, умерен у Рашевици и Трешњевици са испољеном тенденцијом
ширења нове градње дуж путева, низак је у Сињем Виру, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
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Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станиште некада влажних шума лужњака и јасена;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Својиново лок. Ливаде (307)
Локалитет се налази на левој обали Велике Мораве. Сондажним археолошким истраживањима
1971. године на њему је откривен је материјал винчанске културе.
Својиново лок. Ан (308)
Локалитет се налази уз поток који се око 300 м ниже улива у Мораву. На основу конфигурације
терена закључено је да је локалитет лежао на обали старог корита Мораве. Покретни археолошки
материјал чине фрагемнти керамичких посуда датовани у старије гвоздено доба.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, речне
терасе, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. комплекс обрадивих површина, оранице и терен под аграром са већим површинама
природне вегетације су готово подједнако заступљени. У 2012. доминирају оранице, јер су
потиснуле претходне значајно заступљене земљишне покриваче. Може се закључити да промене
показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Па05: Источне пладине планина Јухор у атарима села Сињи
Вир, Трешњавица, Рашевица, Поточац, Својново
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдски појас делувијално-пролувијалног рељефа интензивног спирања и јаружења, са нагибом 7 –
15º (падине јаруга до 30º). Геолошку подлогу чине доње палеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити, што је условило појаву сирозема, а на граници према алувијалној равни
јавља се гајњача. Земљишни покривач чине листопадне шуме и разређене шуме шикаре које се
јављају у подножју планине и пашњаци. Падине су дисециране бројним потоцима и јаругама.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Терени под аграром
са већим учешћем природне ветерације се јављају групимично претежно у подножју и на билима
падина. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Поточац и Сињи Вир

457

- збијеног линеарног насеља, Трешњевица - полузбијеног линеарног насеља, а Својново и
Рашевица - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ







Напуштање винограда и зарастање парцела;
Доминантне врсте у остацима шума: једна састојина високе (једнодобне) шуме букве старе
преко 100 година;
Мањи део доминантног шумског покривача је у државном власништву. То су висока
(једнодобна) шума букве, китњака; изданачка шума цера, китњака, букве, граба; шикара
грабића; вештачки подигнута састојина боровца, смрче, црног бора. Основна намена ових
шума је добијање техничког дрвета и стална заштита од ерозије;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: нешто мезофилнија станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov.1976),
ксеромезофилна станишта китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov. 1979);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Поточац Момчилов град (305)
Утврђење Момчилов град се налази на језичастом огранку Јухора који доминира средњим делом
параћинске котлине. Издуженог је полигоналног облика, дужине 240 м а највеће ширине од 100 м
у средишњем делу. Током археолошки истраживања од 1982. до 1984. године откривени су бедеми
грађени од крупног цепаног и ломљеног камена у кречном малтеру и делови три објекта чији су
зидови од ситнијег камена зидани у сухозиду. На основу покретног археолошког материјала,
утврђење је датовано у VI – VII век.
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118.Манастир Својново – Својново
Манастир је удаљен два километра од села
Својново. Црква унутар порте, посвећена је
Светом Николи, а подигнута је 1812. године
у време Карађорђа, како је и записано изнад
улаза на мермерној плочи. На овом месту се
налазила средњовековна црква, чији су
темељи искоришћени за подизање новије
грађевине. По традицији, оснивач храма је
кнез Лазар. Црква је више пута паљена и
рушена од стране Турака, да би је обновио
поменуте године кнез нахијски Милета
Радојковић. Међутим, данашњи облик
црква је добила нешто касније, када је
дрвена таваница замењена зиданим сводом.
Црква је мања једнобродна грађевина,
триконхалне основе, зидана од грубо
ломљеног камена и омалтерисана споља и
изнутра. Централни део је, изгледа
подигнут на старим темељима, јер је
архитектонски решен елементима моравске
школе. Подови цркве су у комбинацији
квадратне и правоугаоне опеке. Зидови су и
споља и изнутра кречени у бело.

Плафон је урашен у виду полуобличастог свода, од
трске и малтера. У унутрашњости у нивоу
прозорских отвора, поређани су керамички
акустични судови. Посебних архитектонских
детаља нема, али се према склопу основе, може
говорити о занимљивом објекту моравске школе.
Манастир Својново проглашен је културним
добром одлуком ЗЗСК КГ; Р 287/1; 08.05.72.год.

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања, присуство раседа, делувијално-пролувијани застори.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Обрасци се поклапају у 2000. и
2006. години. У 2012. разређене шуме/шикаре (324) потиснуле су терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243) што указује на ширење екстензивне пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
Тачка 35: Винско брдо / атар села Рашевице. Познато по виноградима. Вински поток и Винска
ћуприја. Назив потока и ћуприје је према легенди од последице града који је потукао виноград па
су потоком ишле реке вина односно били су обојени црним грожђем. Обронци Јухора. До краја
1960-тих су велике површине биле под виноградима, данас само у траговима, приватни мањи
поседи. Подручје је врло погодно за гајење прокупца као аутохтоне сорте.
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Тачка 36: Извориште Слатина / атар села Рашевице. Сумпораста вода. Извор постоји дуго
времена, активан је и за време турака и постоји легенде везане за надмудривање мештана, када су
свињским кожама запушавали извор, не би ли отерали турке да залзе по воду и успут чине
злочине. Није било озбиљнијих истраживања о лековитости. Издашност је константна – не
пресушује.

ЈОП Па06: Алувијална раван доњих токова реке Црнице и Грзе
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен (са нагибима 0–3º) алувијалне равни и речних тераса доњег тока
реке Црнице, Грзе и њихових притока. Тип земљишта је флувисол, плодно земљиште са повољним
водним особинама, у којем преовлађују честице песка и глине. Доминантан земљишни покривач
чине терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. На мањим површинама
заступљени су комплекси обрадивих површина, листопадне шуме, разређене шуме/шиклкаре и
пашњаци. Просторни образац аграрних површина је пре неправилан, органски. Заступљене су
парцеле мале до средњих величина. Спорадично се на међама појављују живице и појединачно
дрвеће. Дуж речног тока одржала се приобална вегетација. Малобројни шумски забрани се јављају
неравномерно распоређени и делимично повезани са приречном вегетацијом. Предеони образац је
дендричан и визуелно јединство дрвенасте вегетације је конхерентно (повезано). Образац
дрвенасте вегетације је линеаран. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Извор - збијеног линеарног насеља, Бошњане - збијеног зракастог насеља, Давидовац збијеног насеља комбиноване структуре, Лешје - разбијеног насеља, Доња Мутница и Забрега потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Клачевица, Мириловац, Поповац, Буљане и
Стубица - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ



Вода реке Црнице испод града је умереног до лошег квалитета;
Запажа се напуштање парцела и њихово запарложавање;

460




Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Давидовцу и
Бошњанима са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Извору и
Лешју, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: од пољопривредног коришћења земљишта; изливање речица Грзе и Црнице;
Шума: станишта врба и топола;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
405.

Пруга уског колосека, Параћин - Зајечар

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивог спирања и јаружања, алувијлна раван, активна и умирена клизишта, речне
терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. доминира комплекс обрадивих површина (242). Други покривач по величини је терен под
аграром са већим површинама природне вегетације (243). У 2006. години оранице (211) великим
делом потискују комплекс обрадивих површина тако да није доминантан покривач. У 2012.
години сачуван је образац из 2006. године што указује да је генерално предео под процесом
интензификације ратарске пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 54: Млин-воденица (Економија Манастир Св.Петка). Село Извор. Једина активна
воденица на територији општине Параћин. Још једна која је била активна страдала је у поплавама
током маја 2014. Везана је за манастир па деле исту судбину, вероватно да је у различитим
облицима постојала увек нека воденица на том месту. Користи је и грађанство. За погон се
користи вода (прелив) из изворишта Св. Петка, који је део снабдевања Параћина, а у сезони када
има вишак воде, прелив се користи за млевење жита. Тако да воденица не ради увек јер нема
сталан водоток.
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ЈОП Па07: Фабрика цемента и површински копови - Нови Поповац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Заравњен терен речне терасе, са нагибом 0–3º, али делом и делувијално пролувијални рељеф
умереног спирања и јаружења где је терен у нагибу до 15º. Тип земљишта доминантно припада
смоницама у процесу огајњичавања. Индустријска јединица обухвата фабрику цемента. У пределу
су отворени копови кречњака и лапорца, као и насеље. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Поповац - збијеног насеља неправилне структуре, а Буљане и
Забрега - ненасељног подручја.
СТАЊЕ:




Активни површински копови;
Стил изградње: савремен, а ретко савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: утицај екплоатације;
Шума:
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
113. Црква Блага Марија петрушка - Поповац
Неколико километара од Поповца, на десној обали реке Црнице, налазе се добро очувани остаци
средњовековног храма, ситуирани на једној стени, недалеко од истодобног града Петруса. Поред
цркве видљиви су трагови зидина, који су опасивали манастирску порту. Црква је рађена у
традицији архитектуре моравске Србије и има директне аналогије са црквом Свете Богородице у

462

Лешју, триконхалне основе са истовремено грађеном припратом и куполом. Протезис и ђаконикон
се јављају као посебни простори, а својим волуменом излазе из правца бочних зидова, тако да је
источни део цркве шири. Грађена је од камена, са употребом сиге за сводове и лукове, а сачувани
су сви обимни спољни и преградни зидови, почеци лукова и сводова. Према руским изворима,
грађена је 1411/1413. године. По својим уобичајним архитектонским облицима спада у ред врло
значајних градитељских остварења средњег века. Црква припада знаменитој средњовековној
петрушкој области и има индиција да је грађена као властелинска црква, чији је ктитор био
властелин Цреп, син Душановог властелина Вукослава. Обзиром да је Лешје било у поседу
Хиландара, ова изградња би заменила старију Вукослављеву цркву. У том случају, црква је
настала око 1380. године. Црква Блага Марија Петрушка у Поповцу је проглашена културним
добром одлуком ЗЗСК КГ; Р 357/1; 30.06.75 .год, а категорисан за културно добро од великог
значаја у склопу „Групе цркава и локалитета у долини реке Црнице“ (Сл. гл. СРС бр. 28/83).

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају отворени копови, индустријске и комерцијалне јединице,
(121) као и комплекс обрадивих површина (242). Такође, сва три обрасца се поклапају изузев што
се у 2012. проширио површински коп.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 60: Узвишење на путу Забрега-Поповац
Цементаре „Поповац“
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ЈОП Па08: Брдо Чукара и Страна
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдо Чукара је надморске висине 330 м, док је брдо Страна 256 м, на делувијално-пролувијалном
рељефу са нагибима 7–15º, а према реци и преко 30º. Геолошка подлога од доње палеозојских
микашиста. Тип земљишта је сирозем, дистрично (кисело) смеђе земљиште. Између брда протиче
река Црница која је формирала узану алувијалну раван. Земљишни покривач на брдима је
листопадна шума и вештачки унете састојине четинара, разређене шуме шикаре и пашњаци.
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно. Омогућава шире визуре на
околину. Обухваћени делови атара насеља Главица, Давидовац и Бошњане имају морфолошке
одлике ненасељног подручја.
СТАЊЕ



Излетиште града Параћина;
Поред приватних у пределу су и шуме у државном власништву - вештачки подигнута
састојина црног бора; изданачка шума: багрема, цера; шикара грабића. Основна намена је
добијање техничког дрвета, као и због сталне заштите станишта површине ван газдинског
третмана - шикаре грабића.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ерозија на оголелим југозападним падинама брда;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953.), мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov.)
станишта грабића;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: флувисол поред реке Црнице;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарскa шумa (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Па09: Клисура реке Црнице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Извориште Црнице је у Сисевачком басену, на додиру кречњака и црвених пешчара, на 380 м.
Геолошку подлогу чине делимично јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски меланж),
кречњаци и делимично пермски црвени пешчари и алевролити. Воде које избијају на врелу
Црнице припадају и другим сливовима, па је тако утврђена подземна пиратерија Црнице у односу
на топографску припадност Некудовске реке из слива Раванице. Долина Црнице је композитна. По
њеном избијању, Црница тече најпре кроз Сисевачки басен, а по изласку из њега створила је
долину широку преко 500 м и дубоку преко 300 м, при дну се сужава 70-100 м. Црница се одликује
укљештеним меандром. Након што изађе из ове долине Црница усеца, у „раваничком кречњаку,
дубоку Црничину клисуру, са нагибима 15-30º (и до 64º) са бројним вертикалним одсецима. Ова
клисура је дуга око 2.500 м и дубока око 320 м. Овде река бележи и највећи пад на свом току, тако
да у Забрешко проширење улази на 250 м. У окружењу клисуре, заступљене су лишћарске шуме.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Забрега - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Стубица - ненасељног подручја.

СТАЊЕ







Кроз клисуру не пролазе саобраћајнице;
Пашњаци напуштени , зарастају;
поред приватних шума, у пределу доминирају шикаре грабића у државном власништву, са
приоритетном заштитном функцијом;
Године 1938. – Забрега је имала преко 70 „колибара” који су чували овце од Ђурђевдана до
Митровдана, са преко 8.000 оваца. 1950-тих било је 10-12 колибара, а данас само пар њих који
чувају овце за своје потребе;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак или га нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: станишта реликтних полидоминантних шумских заједница клисура и кањона мезијског
типа у храстовом вегетацијском појасу;
Пашњаци: суве травне формације;
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Влажна земљишта:
Воћњаци :
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
114.Црква Св. Јована Главосека – Забрега
Остаци манастира Св. Јована Главосека налазе се на левој обали Црнице. Западно и јужно од
цркве постоје два објекта, у оквиру којих постоје по две просторије. Објекти су грађени у два
нивоа користећи конфигурацију терена који се стрмо спушта према реци. У њима су се налазиле
келије, трпезарија, и економске просторије. Манастирски комплекс је био ограђен сумарно
грађеним оградним зидом, који је у више наврата преправљан, а који је штитио манастир од воде
реке Црнице. Време изградње манастира је крај XIV евентуално XV век. Црква Св. Јована
Главосека у Забреги је проглашена културним добром одлуком ЗЗСК КГ; Р 358/1; 30.06.75.год, а
категорисан за културно добро од великог значаја у склопу „Групе цркава и локалитета у долини
реке Црнице“ (Сл. гл. СРС бр. 28/83).
115.Манастирски комплекс Намасија - Забрега
Остаци манастира Намасије налазе се на левој обали реке у селу Забрега. Распоред објеката је
условљен конфигурацијом терена, у средишњем делу је црква, а у јужном и западном делу порте
су објекти саграђени каскадно. Два пространа објекта и велика пећ саграђени су уз северни
оградни зид. Црква је триконхалне основе са капелом призиданом уз јужни зид, димензија
13,40×7,60м. Грађена је од ломљеног камена и речних облутака, у кречном малтеру. У припрати је
очуван првобитни под од обрађених плоча пешчара правоугаоног облика. Унутрашњост зидова је
била фрескописана. Параклис дозидан уз јужни зид је димензија 5,30×2,60м. Зидан је од ломљеног
камена и тесаника сиге, у кречном малтеру. На основу архитектонских карактеристика цркве и
бројног покретног археолошког материјала откривеног током истраживања овај комплекс је
датован у XIV-XVвек. Манастирски комплекс Намасија у Забреги је проглашен културним добром
одлуком ЗЗСК КГ; Р 361/1; 30.07.75.год. а категорисан за културно добро од великог значаја у
склопу „Групе цркава и локалитета у долини реке Црнице“ (Сл. гл. СРС бр. 28/83).
283.
Стубица Манастир Светих Арханђела у Стубици
Остаци манастира са црквом посвећеном Св.
Арханђелима налазе се на десној обали реке
Црнице у селу Стубици. Током археолоших
истраживања 1979. године откривени су зидови
цркве очувани до 1,50 м висине. Грађени су од
ломљеног камена и крупног речног облутка,
неправилног слога у кречном малтеру. Црква је
триконхалног облика димензија 12,50м ×7,80м.
На основу сводара од сиге који су откривени у
унутрашњости цркве , претпоставља се да је
била засведена полуобличастим сводом. На
зидовима унутар цркве очувани су делови
живописа. Око цркве видљиви су зидови
манастирских
просторија
које
нису
археолошки истраживане.
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284.
Забрега Црква I
Очувани темељи Цркве I налазе се на високој левој обали Црнице у атару села Забреге. Црква је
триконхалне основе, димензија 12,3 м × 5 м. Зидови су очувани до 0,40 м висине, а грађени су од
притесаног и аморфног камена у кречном малтеру.
285.
Забрега Црква II
Остаци Цркве II налазе се на левој обали Црнице у селу Стубици. Зидови су од ломељеног камена
и речних облутака, зидани у кречном малтеру, а углови и западни зид наоса од масивних тесаника
пешчара, Триконхалног је облика димензија 12,70м × 4,40м. Око цркве има тесаника сиге што
наводи на претпоставку да је црква била полуобличасто засведена.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


Нема заштићених објеката и подручја, али је долина реке Црнице планским документима
предвиђена за заштиту.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја развоја крашких облика, речна долина, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2006. години доминирају разређене шуме/шикаре (324). У 2006. лишћарске шуме (311) се шире
и имају готово подједнак удео као и разређене шуме/шикаре. У 2012. години образац се поклапа са
оним у 2006.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 57: Стаза петрушких монаха. Остатак манастирског комплекса Намасија. Намасија –
сложеница Нама – Сија (нама светли, нама сјаји). Готово да код сваке цркве постоји неки извор
воде. Неке су лековите, неке веома хладне. Манастири и цркве су се урушили сами од себе,
вероватно у XVII веку, јер се 1614. не помиње ни један активан манастир са служењем литургије.
У околини се налазе обронци планине Јужни Кучај. Ту је мноштво мањих локалних топонима –
Дрљавица, Врчић, Лезовац, Полом, Смрданска пећина, Коса, Масни камен, Марков камен (743 м на врху Митров чардак – леп поглед на кањон), Кошући врх (729 м). Бране на Црници су рађене
највероватније још у средњем веку за потребе манастирских воденица и ваљарица. Горе у кањону
реке има и сада 5-7 приватних воденица – сада у рушевинама. Године 1936. брана је дограђена – а
воденица је ојачана.
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Река Црница

Село Забрега

Тачка 58: Остаци манастирског комплекса св. Јована. Корен дрвета аустралијски багрем. Дрво
– донето из Аустралије, засеђено пре 80 година.

Тачка 59: Остаци манастирског комплекса Св. Јован (Главосека). Године 1974. су рађени
први конзерваторски радови на цркви, а 2010/2011. су конзервиране помоћне манастирске
просторије, када су пронађени и сачувани скелети (вероватно црквенодостојника). Изнад цркве се
налази пећина - испосница, а кањон је у том делу врло непроходан. Град Петрус вероватно датира
из 1000 година п.н.е., а у средњем веку Цар Душан целу област назива Петрушка. Људи посећују
комплекс када је црвено слово или празник, јер је приступачно колима и простор је уређен. Такође
на планинарској стази - Петрушких монаха.
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ЈОП Па10: Котлина Сисевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Засебна и изразита морфолошка целина котлине Сисевца у северном делу слива реке Црнице.
Надморска висина 360 м. Ка западу се наставља шира долина реке Црнице. Геолошку подлогу
чини алувијална раван реке Црнице и пермски црвени пешчари и алевролити. Земљишни покривач
је назначен као објекти спорта и рекреације. Басен окружују листопадне шуме Јужно Кучајских
планина. Обухваћени део атара насеља Буљане има морфолошке одлике полузбијеног типа
насеља.
СТАЊЕ






Туристичко место;
Висок квалитет вода реке Црнице;
Термални извори;
Стил изградње: савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: ширење викенд насеља;
Шума: станишта врба и топола на дну котлине, као и термофилне храстове шуме;
Пашњаци: сезонски влажне и суве травне формације;
Влажна земљишта: поред реке;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
112. Манастир Сисојевац - Сисевац
Манастир је подигнут 1398. године, а осликан годину дана касније. По основи и архитектонском
корпусу спада у класичне примере црквене архитектуре Моравске Србије где је поред развијених
бочних апсида присутан и уписани крст. Припрата је приближно квадратног облика, наос
издужен, а два пара пиластара на северном и јужном зиду образују квадратни простор за
формирање куполе. У олтарском простору у самим угловима бочних ниша смештени су
проскомидија и ђаконикон. Централни храм, конак и помоћне зграде порте опасивао је високи,
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масивни бедем са кулом - капијом и одбрамбеним кулама. Манастир је подигао духовник Сисоје,
игуман Хиландара, по коме је добило име село и рудник у непосредној близини. Манастир се
везује за систем духовних седишта Петрушке области. За време турске владавине више пута је
страдао да би у XVII веку коначно опустео. Манастир Сисојевац је проглашен културним
добром одлуком ЗЗНПСК БГ; Р 307/51; 29.03.51.год, а за споменик културе од великог значаја
решењем од 07.04.79.год; С.г. СРС 14.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема картираних подручја и објеката.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Обрасци у 2000. и 2006. се поклапају и састоје се од лишћарских шума (311) и комплекса
обрадивих површина (242). У 2012. комплекс обрадивих површина замениле су разређене
шуме/шикаре (324). Анализом простора можемо рећи да је тачније терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243) који обухвата низ артифицијелних и пољопривредних
покривача и вегетацију.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 61: Фотографије на путу пред улазак у Сисевац
Некадашње рударско насеље, које је престало са радом крајем 1950-их. Средњовековни манастир,
обновљен пре 20-30 година – пре тога дуго неактиван. Један је од ретких манастира по томе што је
светац боравио у њему. Манастир има туристичког потенцијала, има рибњак, повољну ружу
ветрова. Активно је насеље са 40-ак становника у близини манастира и рудника угља. Рудник
више није активан. Постоје трагови – отвори за вентилацију, улаз и слично.

Тачка 62: Врело реке Црнице
Река је повременог карактера. Иза је стари хотел „Борје“ који дуго није у функцији. Непосредно
одатле Сисовачки поток се улива у Црницу. Врело је у вези са реком понорицом Некудово – важно
јер је било покушаја да се на реци направе мале хидроелектране што би угрозило извор.
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Панорама котлине

Хотел „Борје“

Утоварна станица у
Сисевсу

Манастир

ЈОП Па11: Клисура горњег тока реке Грзе
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уска долина у клисури горњег тока реке Грзе, на делувијално-пролувијалном рељефу интензивног
спирања и јаружења, са нагибима 15-30º (и до 64º ), окружена брдима и висовима планине Јужни
Кучај. Река извире из врела у подножју Кучаја на надморској висини од 480 м. Геолошку подлогу
чине пермски црвени пешчери и алевролити. Тип земљишта доминантно припада црвеницама
(црвено-смеђе кисело земљиште на црвеним пешчарима). Земљишни покривач, на алувиону
делимично чине терени под аграром са великим учешћем природне вегетације. Околина реке је
богата листопадним шумама и приречном вегетацијом. Дуж реке, у клисури, формирано је викенд
насеље са великим бројем викендица. Обухваћени делови атара насеља Извор и Горња Мутница
имају морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ







Излетиште и викенд насеље. Нерешен одвод канализационих вода из насеља;
Напуштене њиве;
У кориту реке подигнуте су водојаже где су се формирала два мања језера;
Вода на врелу је исправна за пиће;
Стил изградње: савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Извору са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж пута, а низак у Горњој Мутници.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет: Река богата поточном и калифорнијском пастрмком;
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: изградња викенд објеката дуж пута у уској долини, и огољавање падина у близини
насеља;
Шума: Изразито мешовите, реликтне полидоминантне, средње високе шуме, са склопљеним или
готово потпуно склопљеним спратом дрвећа у коме својом бројношћу доминира брдска букова
шума (Fagetum submontanum mixtum Мišić). Ниске, светле шуме, са склопљеним или готово
потпуно склопљеним спратом дрвећа у коме својом бројношћу доминира грабић (SyringoCarpinetum orientalis Мišić);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта: на алувиону;
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема формално заштићених објеката и подручја. Врело Грзе предложено за заштиту као споменик
природе. Споменик природе „Врело Грзе”– оквирне површине око 40 ха. Налази се у подножју
Јужног Кучаја и обухвата карстно врело, долину повременог тока, повремено хидролошки активну
пећину изнад врела и вештачку акумулацију испод врела. У ужем смислу представља карстно
врело са специфичним механизмом истицања. Истицање вода се врши преко разбијног изворишта
по зони интензивне испуцалости и карстификације, у зони контакта карбонатне масе са
непропусном подлогом. Врело Грзе дренира југозападне делова карстног масива Јужног Кучаја.
Вода реке Грзе представља важан хидролошки ресурс и високог је квалитета, поготово у
изворишном делу. До стицања статуса заштићеног природног добра, на наведеном подручју
планираном за заштиту за које је у току припрема студије заштите, примењиваће се режим
коришћења простора који одговара режиму заштите III степена.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. години лишћарска шума се
шири, а у 2012. шири се разређена шума/шикара (324). Процес прогресивне сукцесије шума у
пределу.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 46: Врело реке Грзе највећа притока реке Црнице. Извориште на вишој надморској
висини. Нема устаљену издашност што је карактеристично за крашки терен тј. карстна врела –
најиздашније у време топљења снега. Вода са изворишта се не користи за пиће јер Параћин има
довољно воде, па детљанија истраживања нису рађена. Ради се план детаљне регулације за Грзу
центар и Грзу планинарски дом (у непосредној близини – дом оронуо). Река је бујичног карактера
са доста присутном ерозијом. Непосредно испод изворишта налазе се две мање акумулације
направљене крајем 70-тих година у туристичко рекреативне сврхе. Акумулације користе
риболовци – порибљене су. Присутно замуљивење. Потребна брига.
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Друм честобродица кроз клисуру реге Грзе

Планинарски дом

ЈОП Па12: Шумовите површи и брда развођа реке Црнице и Грзе и
њихових притока - Јужни Кучај
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје површи и брда Јужног Кучаја у ниско планинском појасу од 500 до 1000 м надморске
висине са врховима: Јаворачки врх (927 м), Мали Јаворак (756 м) Црни Врх (870 м) Дебело Брдо
(1005 м), Томин врх (848 м), Копривно брдо (1063 м). Јављају се планински гребени и високе
крашке заравни и кречњачки терени. Површи су често пресечене дубоким речним долинама (са
нагибима 30-64º). Подручје интензивног спирања и јаружења делувијално пролувијалног рељефа
са нагибима 7–15º и 15-30º. На деловима ЈОП-а јављају се подручја развоја крашких облика.
Геолошку подлогу чине јурски кречњаци, пермски црвени пешчари и алевролити и кредни флиш,
подређено кречњак. Од земљишта су заступљени црвеница, рендзина и литосол. Земљишни
покривач је доминантно листопадна шума (местимично са вештачки унетим четинарским шумама)
и са великим учешћем разређених шума/шикара и ливада/пашњака. Конфигурација покривача
дрвенасте вегетације је континуална. Умреженост је висока. Ливаде/пашњаци су неравномерно
распоређени, разбацани. Предеони образац је типа малих фрагмената (парчади) пашњака у
континуалном шумском покривачу. Подручје је скоро ненастањено. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Буљане, Клачевица, Извор, Горња Мутница, Забрега и
Стубица - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Шалудовац - ненасељног подручја.
СТАЊЕ



Присутно је напуштање ливада/пашњака и њихово зарастање;
У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Тако у појасу планинске
букве, у ГЈ “Игриште-Текућа бара”, заступљене су висока (једнодобна) шума букве; изданачка
шума букве; шикаре грабића, 171-на вештачки подигнута састојина, најчешће црног бора и
смрче, ретко белог бора и осталих четинара. У појасу храстова, у ГЈ „Честобродица“
заступљене су висока (једнодобна) шума букве; изданачка шума букве, цера, граба; вештачки
подигнуте састојине црног бора, смрче, америчког јасена. У газдинској јединици „Јабланичке
шуме“ заступљене су шибљак грабића; висока шума китњака, букве, цера; изданачка шума
букве, граба; вештачки подигнута састојина црног бора. У ГЈ „Сењско стубичке шуме“
заступљене су висока (једнодобна) шума букве; изданачка шума багрема, букве, белог јасена,
осталих тврдих лишћара, цера; вештачки подигнуте састојине црног бора, осталих тврдих
лишћара, боровца, тополе I-214. Шуме у државном власништву служе за добијање техничког
дрвета, заштиту земљишта од ерозије и сталну заштиту станишта;
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Заступљено је 12 састојина високе (једнодобне) шуме букве преко 100 година старости (старе
шуме);
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: сеча шуме;
Шума: станишта термофилних заједница: храстова сладуна и цера са грабићем (Quercetum
frainetto-cerris carpinetosum orientalis B. Jov. 1953), грабића (Carpinetum orientalis), грабића и
јоргована (Syringo-Carpinetum orientalis Мišić); ксеромезофилна станишта китњака (Quercetum
montanum), мезофилна станишта: брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976, Fagetum
submontanum colurnetosum Mišić), планинске букве (Fagetum montanum B. Jov. 1976); итд.
Пашњаци: Суве субконтиненталне карбонатне степске травне формације са доминацијом Agrostis
vulgaris, Festuca valesiaca s.lat. итд.:
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
405.

Пруга уског колосека, Параћин - Зајечар

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, подручја развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. образац предела се мења
јер се лишћарске шуме даље шире на рачун разређених шума/шикара (324). Међутим, у 2012. на
другим позицијама разређене шуме/шикаре се шире на рачун комплекса обрадивих површина.
Може се закључити да је у размери 1:100.000 анализирани предео захваћен процесом прогресивне
сукцесије вегетације у неколико земљишних покривача.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 40: Улаз у тунел обрадиве столице на некадашњој прузи уског колосека ПараћинЗајечар. Пруга је 60- tих година укинута. Тунел је на вододелници слива Моравског и Тимока. У
близини потеза Самањац. Претходно је ту пролазила Белгијска пруга. Фотографије
тунела.Фотографије напуштене железничке станице 200 м јужно од тунела.
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Панорамске фотографије – шумовитог побрђа – Кучаја. На путу од тунела и станице направљено
је још панорамских фотографија. На пар минута вожње на истом путу још пар фотографија
панорама.

Тачка 41: Кречана. Атар села Клачевице. Традиционално познато да се становници овог и
околних села баве производњом креча. Било једно од основних занимања поред експлоатације
шума. Данас умањено али кречане постоје и даље људи живе од тога.

Тачка 42: Силазак од тунела. Панорамски снимци на пашњаке.
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Тачка 43: Каменолом

Тачка 47: Ловачко-шумарска кућа „Пештерац”. Шумско газдинство „Јужни Кучај” –
Деспотовац газдује простором. Кућа је намењена и за ловни туризам, јер има смештајне
капацитете. Лов се организује у сарадњи са Србија шумама и локалним шумским газдинством.
Пештерац је део који се налази непосредно изнад Грзе. Дом је посећен. Од дивљачи је присутна
крупна дивљач, има и вукова.

Тачка 49: Четинарска шума у наставку пута

Тачка 51: Букова шума низ пут
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Тачка 52: Фотографије из шуме и панораме на силаску ка врелу Грзе

Тачка 53. Ливаде и шуме поред пута Сисевац-Грза

ЈОП Па13: Језерске терасе (површи) у атарима села Дреновац,
Бусиловац, Лебина,Текија, Главица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан терен, у брежуљкасто брдском појасу надморске висине од 200 до 400м, са
нагибима 3–7º (до 15º падине долина). Геолошку и геоморфолошку подлогу чине језерске терасе,
као и миоценски седименти, слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак
дисецирани кратким долинама водотока. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште. Земљишни
покривач под ораницама које се не наводњавају, комплексима обрадивих површина, листопадним
шумама и теринима под аграром са већим учешћем природне вегетације. На већим појединачним
површинама јављају се проређене шуме/шикаре. Образац пољопривредних површина је мешовит.
На деловима планиран, (предео отворених поља без живица) са парцелама средњим и великим и
на деловима органски, неправилан са малим и средњим парцелама (са фрагментованим живицама).
Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони образац је дендрични. Обрада аграрних
површина је модерна (интензивна) са остацима традиционална. Образац дрвенсате вегетације
фрагментован са остацима шума дуж јаруга и разбацаним забранима шума на праволинијским
парцелама. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Мириловац збијеног линеарно-зракастог насеља, Голубовац, Бусиловац, Крежбинац - збијеног линеарног
насеља, Лебина и Дреновац - збијеног насеља неправилне структуре, Главица - збијеног зракастог
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насеља, Параћин ван града, Текија, Сикирица, Горње Видово 2, Ратаре и Стрижа - потпуно
разбијеног морфолошког типа насеља, а Бошњане - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Велике површине под шикарама;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Главици,
Лебинама, Мириловцу, Бусиловцу, Крежбинцу и Дреновцу са испољеном тенденцијом ширења
нове градње дуж путева, низак је у Голубовцу, а нема га у осталим обухваћеним деловима
атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних шумских заједница храстова сладуна и цера са грабићем
(Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalis B. Jov. 1953);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Бусиловац локалитет Чукар (289)
Локалитет се налази на југозападној падини брда Чукара. На њему се налази бројни површински
археолошки материјал датован у период старијег гвозденог доба и средњи век.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, активна и умирена клизишта,
савремене плавинске лепезе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека оранице (211) су нешто заступљеније од других земљишних
покривача (нпр., од комплекса обрадивих површина, од терена под аграром са већим површинама
природне вегетације). Обрасци се поклапају изузев у 2012., на једном локалитету су виногради
(221) прешли у разређене шуме/шикаре (324).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Па14: Брежуљкасто брдски терен у деловима атара села
Голубовац, Плана, Лешје
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 400 м. Подручје умереног спирања и
јаружења у делувијално-пролувијалном рељефу, са нагибима 3–7º (до 15º падине долина), јављају
се такође и речне терасе. Геолошка подлога од миоценских седимената. Педолошки састав је
еутрично смеђе земљиште (смоница у огајњачавању). Земљишни покривач чине оранице које се не
наводњавају, комплекси аграрних површина, подједнако терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације. Очувани су фрагменти шума. Образац пољопривредних површина је
мешовит. На деловима планиран (предео отворених поља без живица) са парцелама средњим и
великим и на деловима органски, неправилан са малим и средњим парцелама (са фрагментованим
живицама). Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони образац је комбинација већих и
мањих фрагмената (парчади) шума у оквиру континуираног аграрног покривача. Обрада аграрних
површина је модерна (интензивна) са остацима традиционална. Образац дрвенасте вегетације
фрагментован са остацима шума дуж јаруга и разбацаним забранима шума на праволинијским
парцелама већих површина. Интензитет коришћења земљишта на деловима ЈОП-а веома висок.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Доња Мутница, Клачевица,
Плана и Лешје - збијеног насеља неправилне структуре, Голубовац и Бусиловац - збијеног
линеарног насеља, Мириловац и Извор - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а
Давидовац - ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Запажа се запарложавање напуштених ораница;
Доминирају ратарске културе;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Брусиловцу и
Плани са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж пута и нарушавања компактности
изградње насеља, умерен је у Доњој Мутници и Клачевици са испољеном тенденцијом ширења
нове градње дуж путева, низак је у Лешју и Голубовцу, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство :
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: обраде пољопривредних површина
Шума: станишта термофилних заједница храстова сладуна и цера са грабићем (Quercetum
frainetto-cerris carpinetosum orientalis B. Jov. 1953)
Пашњаци: суве травне формације
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Мириловац лок. Булине воде (301)
Локалитет Булине воде се простире дуж потока Бресница, у правцу север-југ. Обухвата површину
од 2,5ха. Површински археолошки налази које чине фрагментована керамика и предмети од
камена и кости, датовани су у старије гвоздено доба.
Мириловац лок. Беле воде (302)
Локалитет се простире од извора Беле воде, уз благу падину до заравни греде која се налази на
врху локалитета. Површинки археолошки материјал који се налази на локалиету чине керамика и
предмети од кости и камена, датовани у старије гвоздено доба.
Мириловац лок. Пландиште (303)
Локалитет је смештен на благој, уздигнутој тераси десне обале Бреснице. Покретне налазе чине
кућни леп, фрагментована керамика датована у старије гвоздено доба.
Плана лок. Беле воде (304)
Локалитет се налази на благој падини недалеко од извора Беле воде, на десној обали потока
Бресница. Налази су датовани у средњи век.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, активна и умирена клизишта,
пролувијална лепеза.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Поклапају се обрасци у 2000. и 2006. где доминирају оранице (211), комплекс обрадивих
површина (242) и терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243). У 2012. на
неким позицијама терен под аграром (243) је прешао у разређене шуме/шикаре - прогресивна
сукцесија вегетације на запуштеним пољима.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
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Тачка 45: Панорама и поглед на село Извор и испод шуме село Шалодовац.

ЈОП 015: Планина Баба
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Планина Баба са највишим врхом В.Баба (657 м). Стене планине су кречњачког састава. Геолошку
подлогу чине пермски црвени пешчари, јурски кречњаци и доње тријаски кластити. Заступљени су
дистрично смеђе земљиште, црвеница и сирозем. Рељеф је делувијално пролувијални, подручје
интензивног спирања и јаружења. Нагиби у просеку 7–15º, велики део предела 15-30º (и до 64º).
Земљишни покривач је доминантно листопадна шума. Велике површине су под разређеним
шумама и шикарама. У подножју планине запажа се напуштање пољопривредних површина, са
остацима воћњака, које прелазе у шикаре. На источном делу и гребену планине заступљени су
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Са планине се пружају дугачке визуре
на околину.
СТАЊЕ







Присутно је напуштање обрадивих површина у подножју западне стране планине;
Са брда Баба има услова за параглајдинг;
На Баби се налази каменолом кречњака;
Локација манастира Лешје има добар геостратешки положај са видиковцем;
Богато окружење са изворимо воде;
Шибљак грабића на црницама и различитим еродираним земљиштима, а на смеђим
земљиштима високе (једнодобне) шуме букве, изданачке шуме букве, багрема (ГЈ
„Честобродица“).

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
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Утицај: напуштање обрадивих површина;
Шума: станишта термофилних заједница грабића (Carpinetum orientalis s. lat.), мезофилна
станишта: брдске букве (Fagetum submontanum);
Пашњаци: суве као и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Лешје лок. Баба (299)
Локалитет Баба у Лешју представља једнослојно градинско насеље из старијег гвозденог доба.
Покретни археолошки материјал чине кућни леп и фрагментована керамика.
Лешје лок. Ћурчар (300)
Локалите се налази на једној геолошкој тераси планине Баба која доминира Давидовачким пољем,
на њему се налаз остаци једнослојног насеља старијег гвозденог доба. Покретне налазе чине кућни
леп и фрагментована керамика.
117. Манастир Свете Богородице - Лешје
Подигнут је на северозападној падини планине Бабе, на платоу који доминира читавим
окружењем. Постојећи храм је подигнут на остацима старијих слојева, од којих најзначајнији
припада цркви са почетка XV века, још једне у низу Петрушких богомоља. Сматра се најстаријом
триконхалном грађевином у Поморављу, саграђеном између 1355 - 1360. год. од стране жупана
Вукослава, као метоха Манастира Хиландар. Потпуно је порушен у XVII веку. Очували су се само
темељи и једва видљиви трагови манастирског комплекса. Црква је била триконхосног облика са
куполом изнад централног простора наоса, а приликом ископавања пронађени су фрагменти
кордонског венца и фрагменти живописа. Манастир Свете Богородице у Лешју је проглашен
културним добром одлуком ЗЗСК КГ; Р 359/1; 30.06.75.год, а категорисан за културно добро од
великог значаја у склопу „Групе цркава и локалитета у долини реке Црнице“ (Сл. гл. СРС бр.
28/83).
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
У Просторном плану општине предлаже се као споменик природе „део венца и обронци планине
Бабе - на овом масиву има и неколико лепих видиковаца“.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају изузев што се у 2012. јављају нови покривачи – оранице (211) и дисконтинуално урбано
ткиво (тачније отворени копови) што указује на почетак интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 39: Манастир пресвете Богородице / Лешје. Село познатог генерала Милоја Лешћанина –
оснивача Црвеног крста Србије и једног од вођа у турско-српском рату.
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Визура из Манастира Лешје.

Тачка 55: Поглед на планину Баба

JOP Па16: Алувијална раван десне обалске стране Велике Мораве у
атарима села Шавац, Чепуре, Водово, Ратаре
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарски терен (0–3º) алувијалне равни Велике Мораве. Алувијални нанос захвата широк појас
уз Велику Мораву у висинском појасу од 100 до 200 м. Тип земљишта је флувисол. Доминантан
земљишни покривач чине оранице и комплекси обрадивих површина. Просторни образац
аграрних површина је планиран. Парцеле су формиране у низовима, различитих величина (мале,
средње и велике), доминантно под ратарским културама. Обрада пољопривредних површина је
модерна и интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на
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међама и парцелама, местимично и мање забране на једној или више парцела. Живице су слабо
заступљене и фрагментоване. Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је фрагментована и
разбацана. Предеони образац је праволинијски. Геометризација предела је доминантан визуелни
елеменат. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Чепуре - збијеног
насеља комбиноване структуре, Доње Видово - збијеног насеља ортогоналне структуре, Шавац –
збијеног линеарног насеља, Горње Видово и Параћин ван града - полузбијеног насеља, Сикирица и
Дреновац - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Трешњевица, Ратаре и Стрижа ненасељног подручја.
СТАЊЕ









Искоришћеност земљишта је висока;
Баре и багерска језера;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Експлоатација шљунка;
Депоније комуналног отпада у багерским језерима. Угрожена вештачка језера.
Стил изградње: савремен, а ређе савремено-традиционалан.
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Шавцу и
Чепурама са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж пута и нарушавања
компактности изградње насеља, умерен је у Доњем Видову, Горњем Видову и Параћин ван
града са испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Сикирици и
Дреновцу, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станиште некада влажних шума лужњака и јасена, као и врба и топола;
Пашњаци:сезонски влажне и влажне травне формације, али је извршена мелиорација;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Стрижа лок. Ливаде (312)
Локалитет Ливаде представља вишеслојни локалитет са бројним површинским налазима из
енеолита, старијег гвозденог доба, античког и средњовековног периода.
Стрижа лок. Бижоња (313)
Локалитет се налази на обали старог корита Мораве. Обухвата површину од око 35-40 ари. На
основу површинског материјала који чини фрагментована керамика, датован је у XVI век.
Чепуре лок. Врбово (314)
Локалитет се налази на уздигнутој греди на којој има средњовековног археолошког материјала
међу којима је најбројнија фрагментована керамика која се налази у површинаким слојевима
локалитета
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Доње Видово лок. Соколари (291)
Локалитет се простире на површини од неколико хектара, на благом узвишењу. На основу
покретног археолошког материјала, датован је у средњовековни период.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, баре и мочваре.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. оранице (211) су нешто заступљеније од других земљишних покривача (нпр.,
терена под аграром са већим површинама природне вегетације).У 2012. доминирају оранице јер су
значајно потиснуле претходне значајно заступљене земљишне покриваче. Може се закључити да
промене показују тенденцију интензификације пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 31: Градско сметлиште Буљанка / Параћин
Постоји од 1970. године. Језера су настала експлоатацијом шљунка. Депонија је као «језеро смећа»
јер је настало у једној од депресија насталом екплоатацијпом шљунка. Депонија је 16ха. 2/3 је
рекултивирано, а 1/3 још активна. Депонија није санитарна. Језера су директно угрожено
депонијом.

Тачка 32: Језеро Буљанка. Уређени део језера се једно време користио за рекреацију, али због
бактериолошке и хемијске неисправсности воде оно је затворено. Комплекс се састоји од два
језера и једне депоније. А на средини депоније је такође било језеро. Раздвајање и одлагање отпада
се врши на неуслован начин.
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ЈОП Па17: Брежуљкасто брдски терен у деловима атара села
Стубица, Поповац, Забрега
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 500 м. Подручје умереног спирања и
јаружења на делувијално-пролувијалном рељефу, са нагибима 3–7º (до 15º). Геолошка подлога од
миоценских седимената. Педолошки састав је еутрично смеђе земљиште. Земљишни покривач
чине оранице које се не наводњавају, комплекси аграрних површина, подједнако терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације. Очувани су фрагменти шума. Образац
пољопривредних површина је мешовит. На деловима планиран (предео отворених поља без
живица) са парцелама средњим и великим и на деловима органски, неправилан са малим и
средњим парцелама (са фрагментованим живицама). Интензитет коришћења земљишта је висок.
Обрада аграрних површина је модерна (интензивна) са остацима традиционална. Образац
дрвенасате вегетације фрагментован са остацима шума дуж јаруга и разбацаним забранима шума
на праволинијски парцелама већих површина. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Стубица - збијеног насеља неправилне структуре, Бошњане - збијеног
зракасто-линеарног насеља, Забрега - збијеног линеарног насеља, а Поповац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ







Запажа се запарложавање напуштених ораница;
Доминирају ратарске културе;
Вештачки подигнуте састојине црног бора и изданачке шуме багрема су у државном
власништву са превасходном наменом добијања техничког дрвета (ГЈ „Сењско стубичке
шуме“);
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: обраде пољопривредних површина, локалитет са активним клизиштима и ексцесивном
ерозијом (Бошњана);
Шума – термофилна станишта храстова (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalis B. Jov.
1953), ксеромезофилна станишта китњака (Quercetum montanum), мезофилна станишта: брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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Стубица лок. Стубица (309)
На локалитету се налазе бројни покретни археолошки налази датовани у бронзано доба, старије
гвозденог доба и средњовековни период.
Стубица лок. Обрадов поток (310)
Локалитет се налази на западним обронцима Мицкиног брда. Покретни археолошки налази из
површинског слоја су датовани у XIV-XV век.
Стубица лок. Бело брдо (311)
Локалитет се налази на благој падини до Обрадовог потока. Покретни археолошки налази из
површинског слоја локалитета су датовани у XIV-XV век.
Забрега Црква Петковица (286)
На десној обали Црнице, у гробљу које мештани називају “Старо гробље” или “Џидовско гробље”,
налазе се остаци средњовековне цркве. Њени зидови су евидентирани испод темеља садашње
цркве која је саграђена средином XIX века. Мањим археолошким истраживањима 1979. године,
утврђено је да је првобитна црква правоугаоног облика, димензија 9,70м × 5,40м. Зидови су од
крупног ломљеног камена и речних облутака нправилног слога, у кречном малтеру. Унутрашњост
је била фрескописана. Првобитни под је од камених плоча неправилног облика које су биле
заливене танким слојем кречног малтера.
Забрега Лок. Крш(296)
Локалитет обухвата површину од око 2-3 ха. Простире се на благој падини по којој се налази
археолошки материјал старијег гвозденог доба.
282.
Средњовековни град Петрус
Средњовековни град Петрус је категорисан за културно добро од великог значаја у склопу „Групе
цркава и локалитета у долини реке Црнице“, а утврђен је за културно добро одлуком СО Параћин
бр. 011-5/85-01 од 14.03.1985. године.
Тврђава Петрус се налази на брду Чокоћа, на 314 м надморске висине. Археолошка истраживања
обављана су у два наврата, 1980-1981. и 2004-2005. године. Основа дужине 297м сврстава Петрус
међу највеће брдске фортификације у Србији. Бедеми града су грађени од ломљеног и аморфног
камена, у кречном малтеру. Унутрашњост тврђаве организована је у две целине и састоји се од
цитаделе и великог града. Цитадела се налази на западном делу заравни, димензија је 62 м × 36 м.
У њој су откривени бројни фрагменти керамике, камене пластике и живописа. На основу начина
градње и откривених налаза издвојене су четири хронолошке фазе утврђења. Најмлађем хоризонту
припадају бедеми грађени у неправилном слогу датовани у XIV-XV век, који леже на бедему
зиданом у правилном слогу са нивелационим редом опеке између сваког другог реда камена који
је датован у XII век. На нижој коти откривен је бедем грађен у сухозиду из VI века који је
фундиран на културном слоју старијег гвозденог доба.
114.
113.
115.
116.
117.

Манастир Светог Јована Главосека, Забрега
Црква Блага Марија Петрушка
Манастир Намасија, Забрега
Црква Св. Богородице, Лешје
Манастир Св. Петке, Извор
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног спирања и јаружања, језерске терасе-површи, активна и умирена клизишта,
пролувијалне лепезе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). Значајније учешће имају оранице (211). Готово се поклапају обрасци у 2000. и
2006. У 2012. шири се комплекс обрадивих површина (242) и потискује оранице односно, поред
ратарских култура начин пољопривредног коришћења је постао разноврснији на мањим
парцелама.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 44:Село Клачевица. Панорама села – Тип збијеног насеља у општини Параћин.
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ЈОП Па18: Брежуљкасто брдски терен у деловима атара села
Извор, Доња Мутница, Горња Мутница, Буљане
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 500 м. Морфолошка целина Давидовачки
басен са доњемутничким проширењем Грзе и забрешким проширењем Црнице. Подручје умереног
спирања и јаружења, са нагибима 3–7º (и до 15º у подножју Кучајских планина) и равничарским
тереном 0–3º нагиба. Геолошка подлога од миоценских седимената. Педолошки састав припада
еутричном смеђем земљишту. Земљишни покривач доминантно чине оранице које се не
наводњавају и на мањој површини комплекси обрадивих површина. Дуж речних токова који
пресецају овај терен задржала се приречна вегетација. Приречна вегетација је континуална. На
парцели појединачно дрвеће. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је слабо.
Интензитет коришћења земљишта је висок. Предеони образац је праволинијски. Облик поља/њива
је планиран (модеран) са правоугаоним парцелама. Обрада аграрних површина је модерна
(интензивна). Доминантни визуелни елеменат је геометризација предела. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: Буљане - збијеног насеља комбиноване структуре,
Шалудовац - збијеног линеарно-зракастог насеља, Горња Мутница - збијеног линеарног насеља,
Мириловац и Доња Мутница - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Бошњане,
Поповац, Давидовац - ненасељног подручја.
СТАЊЕ



Доминирају ратарске културе;
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: обраде пољопривредних површина;
Шума: термофилна станишта храстова;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Буљани Црква Краса (287)
Црква је смештена на левој обали Црнице, на малој заравни у средишњем делу косе која се спушта
према реци. Археолошки је истражена 1985. године. Правоугаоног је облика са полукружном
апсидом на истоку, димензија 7,70 м × 5 м. Грађена је од притесаног и аморфног камена уз
повремену употребу тесаника сиге, зидана кречним малтером.
Шалудовац лок. Тршевина (314)
Локалитет се простире дуж Шалудовачког потока. На основу површинског археолошког
материјала датован је у период старијег гвозденог доба и антички период.
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405. Пруга уског колосека, Параћин - Зајечар
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја умереног и интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, пролувијалне
лепезе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
Доминирају оранице (211) у сва три временска пресека. Готово се поклапају обрасци у 2000. и
2006. години. У 2012. шири се комплекс обрадивих површина на рачун ораница односно, поред
ратарских култура начин пољопривредног коришћења је постао разноврснији на мањим парцелама
на простору где је развијенији рељеф (и већа осетљиост ерозије) у подножју Кучајских планина.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 55. Локални пут између села Извор и Доња Мутница. Поглед према планини Баба и
селима Доња Мутница и Клачевица.

Тачка 56: Локални пут између села Горња Мутница - Шалудовац. Стајна тачка – поглед према
долини реке суваре и селу Доња Мутница. Река Сувара је бујичног каракетера, а већим делом
године пресуши и остаје без воде. Приликом обилнијих падавина и топљења снега она се јавља
као бујица. У мајским поплавама 2014., излила се у село и оштетила поједине објекте.

ЈОП Па19: Комплекси обрадивих површина у подножју Кучајских
планина у атару села Горња Мутница
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У подножју, побрђу Кучајских планина, на делувијално-пролувијалном рељефу интензивног
спирања и јаружења, на падинама од 7 до 15º, формиран је специфичан образац комплекса
обрадивих површина. Геолошку подлогу чине миоценски седименти. Тип земљишта припада
црницама. Предеони образац дрвенасте вегетације је линеаран и дендричан. Дуж јаруга се
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задржала дрвенаста вегетација, управно на пад терена. Између јаруга су њиве и живице на међама
паралелне са изохипсама терена. Облик њива је планиран, паралелне у низу мале и средње,
делимично терасоидне структуре. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке
одлике: Извор - збијеног линеарно-зракастог насеља, а Горња Мутница - ненасељног подручја.
СТАЊЕ





Запажају се напуштене њиве;
Приватне шуме су у јаругама, а у државном власништву су на билима, падинама у облику
вештачки унесених култура црног бора (за добијања техичког дрвета), или шикара грабића за
сталну заштиту станишта;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Извору са
испољеном тенденцијом ширења нове градње дуж путева и нарушавања компактности
изградње насеља, а нема га у обухваћеном делу атара и насеља Горња Мутница.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: станишта термофилних заједница: храстова сладуна и цера са грабићем (Quercetum
frainetto-cerris carpinetosum orientalis B. Jov. 1953), мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве травне формације, а у увалама умерено влажне;
Влажна земљишта: у јаругама;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интезивног спирања и јаружања, подручја развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека поклапају се обрасци састављени од комплекса обрадивих површина
(242) и терена под аграром са већим површинама природне вегетације (243). У 2012. јавља се нови
покривач, дисконтинуално урбано ткиво.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података
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ЈОП Па20: Речне терасе десне обалне стране Велике Мораве у
атарима села Стрижа, Ратаре, Сикирица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Зарављен, хоризонталан терен (0–3º) речних тераса Велике Мораве. Тип земљишта је смоница и
алувијалне смонице. Доминантан земљишни покривач чине оранице које се не наводњавају и на
малим површинама комплекси обрадивих површина. Просторни образац аграрних површина је
планиран. Парцеле су формиране у низовима, различитих величина (мале, средње и велике),
доминантно под ратарским културама. Обрада пољопривредних површина је модерна и
интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на међама и
парцелама, местимично и мање забране на једној или више парцела. Живице су слабо заступљене
и фрагментоване. Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је разбацана. Предеони образац
је праволинијски. Уз притоке Велике Мораве задржао се узан појас приречне вегетације.
Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат.Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Ратаре, Дреновац, Горње Видово и Сикирица - збијеног линеарнозракастог насеља, Параћин ван града и Стрижа - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а
Доње Видово - ненасељног подручја.
СТАЊЕ






Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела јер је извршена комасација са мелиорацијом;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је веома висок у Дреновцу
са израженом тенденцијом ширења нове градње дуж пута и нарушавања компактности
изградње насеља, умерен је у Ратарима, Сикирици и Горњем Видову са испољеном
тенденцијом ширења нове градње дуж путева, низак је у Стрижи и Параћин ван града, а нема
га у обухваћеном делу атара насеља Доње Видово.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: висок утицај пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станиште некада влажних шума лужњака и јасена, у облику разбацаних малих фрагмената,
приватних забрана;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације – остаци;
Влажна земљишта: извршена мелиорација;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, речне терасе.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају оранице (211), обрасци се углавном поклапају у сва три
временска пресека изузев што је на једној позицији лишћарска шума (311) прешла у разређене
шуме/шикаре (324), а затим у пашњаке (231).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

ЈОП Де01: Алувијална рaван доњег тока Ресаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Уласком у Деспотовачку котлину Ресава поприма карактер равничарске реке, са малим падом и
великим бројем меандара. Ширина корита је од 10 до 50 м. Корито је усечено у алувијалне слојеве
и до дубине од 4 м, са готово вертикалним обалама. Терен алувијалне равни и речне терасе је
равничарски, од 100-200 м н.в. пада 0-3º. Тип земљишта је флувисол и гајњача у лесивирању.
Доминантан земљишни покривач чине комплекси обрадивих површина и местимично листопадне
шуме и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације, углавном уз ток реке Ресаве.
Облик поља је планиран, модеран. Величина поља средња и велика. На делу алувилне равни
заступљене су оранице које се не наводњавају. Парцеле су формиране у низовима, доминантно под
ратарским културама. У овом делу алувијалне равни предеони образац припада праволинијском
типу. Обрада пољопривредних површина је модерна и интензивна. Искоришћеност земљишта је
висока. Површина под лишћарском шумом и шикаром је у облику дугачког и ширег појаса, као и
узаног појаса приречне вегетације Ресаве и њених притока. Живице су заступљене неравномерно,
праволинијске. Местимично се јављају мањи шумски забрани на парцелама правилних ивица.
Запажа се веће учешће појединачног дрвећа на местима где је извршена комасација, које се јавља
на међама и на парцелама. Геометризација предела и кривудави ток реке Ресаве су доминантани
визуелни елеменат овог типа предела. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Медвеђа - збијеног линеарно-зракастог насеља, Милива - збијеног линеарног
насеља, Деспотовац, Плажане и Јасеново - разбијеног насеља, Буковац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Витанце, Грабовица и Велики Поповић - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ







Искоришћеност земљишта је висока;
Претежно ратарске културе;
Изразита геометризација предела;
Умерен до слаб квалитет воде реке Ресаве;
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Медвеђи и
Миливи услед тенденције ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Деспотовцу, Јасенову и Плажанама, а нема га у
осталим обухваћеним деловима атара насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: висок утицај модерне (интензивне) пољопривреде ;
Шума: очекују се, широко узевши, станишта шуме лужњака и пољског јасена;
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације на местима где нису извршени
мелиорациони радови;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
208. Археолошко налазиште Idimum (антика), у атару села Медвеђа
Археолошко налазиштеIdimum је утврђено терме и део античког пута. Покретни
за културно добrо Одлуком Скупштине археолошки материјал откривен током ових
општине Деспотовац, бр. 06-81-5/83-01 од ископавања, који, поред статуете Кастора и
29.априла 1983.године. Остаци античког рељеф крилатог генија, чине фрагменти
насеља у Медвеђи идентификовани су са керамичког посуђа, ковани метални новац,
римским војним упориштем и цивилним опека, малтер. датован је у III-IV век.
насељем Idimum. Ово значајно стратегијско
упориште налазило се на саобраћајници која
је од Костолца (Viмinatium) водила до
Ћуприје
(Horreum
Мargi)
спајајући
Подунавље са Поморављем. Насеље је
обухватало површину од преко 7 ха, мада
његове границе нису још увек поуздано
утврђене. Народни музеј у Београду извршио
је сондажна археолошка истраживања на овом
простору 1960-1962. године, током којих су
откривени делови античке архитектуре,
027. Црква Вазнесења Господњег у Медвеђи
Скромна, типична грађевина свог доба настала на месту
старије цркве, седамдесетих година XIX века. То је
једнобродна грађевина са полигоналном апсидом и
припратом изнад које се уздиже витки квадратни звоник.
Простор наоса покривен је двосливном кровном
конструкцијом.
У
архитектонској
обради
фасада
доминантну улогу заузима прочеље и лучно наткривен
портал, али и дубоко усађени прозори са лучним
завршецима. Високо преградни иконостас настао је током
1872-73. године, рад непознатог, евидентно квалитетнијег
мајстора. Богато декорисана олтарска преграда својом
раскошном позлаћеном резбаријом, потпуно одскаче од
скромне архитектуре храма.
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401.

Римски пут, Idimum – Horreum Мargi

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, савремене планинске лепезе, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се готово
потпуно поклапају у сва три обрасца изузев, што у 2012. део ораница (211) потиснут од комплекса
обрадивих површина, што указује на екстензификацију пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 227: Црква / село Медвеђа. Године 1869. је почела изградња цркве, а завршена и
освешћена 1872. године, и од тада непрекидно ради. Осликана је 2008. године. На Св. Илију, 2.
августа обележава се сеоска слава, када се организује скуп, фолклор, штандови са старим
занатима, ручни радови и друге активности.

Тачка 221: Ковачка воденица / атар села Велики Поповић. Стара воденица из 1812. године која
је реновирана изнутра и споља, захваљујући групи ентузијаста – љубитеља старина. Воденица није
у функцији, јер нема довољно воде да је покрене. Велика је и била је намењена за 3 камена за
млевење. Налази се на Јаруги, одвојеном делу реке Ресаве. Становништво је у Јаругу усмеравало
воду из Ресаве, подизањем мањих брана на рачвању, како би било воде за покретање воденица.
Некада је постојало још 3 воденице. Један од воденица је срушена и обновљена у модернијем
стилу, са идејом да буде ресторан који струју добија преко турбина воденице. Постоје и воденице
у Медвеђи (једна сачувана и једна у лошем стању).
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Тачка 222: Алувијална раван

Тачка 226. – Панорамске фотографије – поглед са силоса

ЈОП Де02: Каменолом на брду Ковиловача
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-А
Каменолом носи назив по брду на коме се налази. Крашки рељеф брда има нагиб 7–15º.
Каменолом је активан. Налази се на самом рубу града.
СТАЊЕ



Каменолом је активан;
Деградирани предео.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: прашина, бука и утицај на ваздух, водоток Ресаве;
Шума:
Пашњаци:
Влажна земљишта:
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Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемната.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, савремене планинске лепезе, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминирају отворени копови (131). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Значи да није било видљивих просторних процеса у анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 230: Каменолом Ковиловача

ЈОП Де03: Шумовити брежуљкасто брдски терен у деловима
атара села Златово, Грабовица и Плажане
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 500 м (и до 632 м). Подручје интензивног
спирања и јаружења делувијално пролувијалног рељефа, са нагибом 7–15º (и преко 30º). Геолошка
подлога од палеозојских зелених стена, доње тријаских кластита и средње тријаских кречњака.
Педолошки састав припада сирозему и гајњачи. Доминантан земљишни покривач је листопадна
шума и разређене шуме/шикаре. Jављају се и мање површине под пашњацима и комплексима
обрадивог земљишта. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно
(повезано). Предеони образац представља малу парчад различитог начина коришћења у шумској
матрици.
СТАЊЕ



Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у шуму;
Шуме у државном власништву се користе за добијање техничког дрвета - изданачка шума
цера, букве; заштитна функција шуме - шикара грабића.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): гмизавци:шарка;
Утицај:
Шума: термофилна станишта шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris
carpinetosum orientalis B. Jov. 1953), широко узевши станишта мезијске шуме цера, мезофилна
станишта брдске шуме букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976). Шикаре грабића припадају
HCV4 категорији, јер обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од
пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја карашких облика, подручја интензивног спирања и јаружања, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Може се закључити да није било промена у анализираном времену.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де 04: Језерске терасе (површи) леве обалске стране реке
Ресаве у атарима села Jасеново, Медвеђа, Велики Поповић,
Балајнац, Тучевац, Брестово, Богава, Витанац, Војник
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Равничарско, заталасан (брежуљкасти) терен надморске висине од 100 до 250 м, језерских тераса и
делувијално-пролувијалног рељефа умереног до незнатног спирања и јаружења са нагибима у
просеку од 0–3º до 7–15º, испресецан бројним притокама реке Ресаве. Геолошку подлогу
делимично чине алувијални седименти док је већи део под миоценским седиментима слабо
везаним пешчарима, конгломератима, глинама, подређено кречњаку. земљиште је еутрично смеђе
земљиште, али и лесивирано. Земљишни покривач је под комплексима обрадивих површина,
делимично под ораницама које се не наводњавају. Заступљени су терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације, већином дуж притока реке Ресеве и јаруге, као и листопадне шуме.
Просторни образац дрвенасте вегетације је сепаратан (фрагменти остатака шума). Местимично,
неравномерно, се јављају шумски забрани на парцелама правилних облика. Визуелно јединство
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покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано. Интензитет коришћења земљишта је висок.
Облик поља је мешовит, праволинијски и криволинијски. Образац предела дендричан. Живице су
заступљене, праволинијске. Обрада аграрних површина је модерна са остацима традиционалне.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Јасеново - збијеног
линеарно-зракастог насеља, Брестово, Богава, Велики Поповић и Бељајка - збијеног зракастог
насеља, Балајнац - збијеног линеарног насеља, Трућевац - збијеног насеља неправилне структуре,
Витанце - збијеног насеља комбиноване структуре, Војник - разбијеног насеља, Деспотовац,
Поповњак и Језеро - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Медвеђа, Плажане и Милива
- ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





Искоришћеност земљишта је висока;
Доминира ратарска производња;
Стил изградње: саремен, ређе савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у насељу Велики
Поповић и умерен у Јасенову, Богави, Балајнацу и Витанцима услед изражене тенденције
ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања компактности изградње насеља,
низак је у Брестову и Трућевцу, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења земљишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред водотока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Богава лок. Турски кладенац (209)
У површинском слоју локалитета бројна је праисторијска и римска керамика. Налази упућују на
вишеслојни локалитета на којем су се формирала насеља током различитих епоха.
Богава лок. Доловска капија (210)
На локалитету се у површинским слојевима налазе бројни фрагменти римске керамике, а видљиви
су и остаци римског пута који је водио ка Horreuм Маrgiju а представља део пута који је ишао од
Костолца (Viмinatium), преко Медвеђе (Idimum) до Ћуприје (Horreum Мargi).
Велики Поповић лок. Буљићске баре (211)
На локалитету се налазе остаци неолитског насеља, прецизније одређеног у винчански период, са
бројним покретним археолошким материјалом који првенствено чини фрагментована керамика. У
Завичајном музеју у Јагодини се чува врло значајан материјал винчанске културе са овог
локалитета.
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026. Црква св. Петра и Павла у Великом Поповићу
Ова богомоља је освештана 1932. године што
се да закључити из натписа на плочи унутар
храма. То је импозантна грађевина која
представља изузетан пример сакралног
градитељства у српској провинцији између два
велика рата. Изнад правилног крстобразног
наоса
уздиже
се
масивно
кубе
на
пандантифима, изнутра кружно, а споља
полигонално, чија је пластичност наглашена
хоризонталним танким вецем и витражним
окнима. Фасадне површине одају богатство
постигнуто разиграношћу фасадних површина,
транспарентно
наглашеним
у
спољној
композицији објекта. Општој полихромији
доприносе мистичној, сакралној атмосфери.
доприноси, споља полигонална, а изнутра
Иконостас представља остварење за сада
полукружна апсида на источној страни са
непознатог
мајстора,
солидног
извођача
бочним нишама. Витражни прозори дају
иконописних садржаја.
специфичан светлосни ефекат унутар храма и
022. Црква Рођења Пресвете Богородице у Бељајки
Неколико километара источно од села Бељајка
налази се црква Рођења Пресвете Богородице,
познатија као "Бела црква". Према народној
традицији настала је истовремено када и
манастир Манасија, односно почетком XV
века за владе деспота Стефана Лазаревића, а
имала је улогу њеног метоха. Бела црква је по
својим
архитектонским
и
ликовним
квалитетима веома блиска мањим објектима
из доба деспотовине. Црква је 1796. године
темељно обновљена, тј. преправљена, и
извршено је живописање њене унутрашњости.
Убрзо након тога је постављен иконостас са
иконама из 1800. године, о чему сведочи
ктиторски запис на царским дверима, а за
донатора ове обнове помиње се оберкнез
Петар, позната историјска личност из првог
устанка. Црква је једнобродна грађевина
скромних димензија, комбинована са сажетим
уписаним
крстом.
Целокупан
корпус
грађевине зидан је квадерима камена и
пешчара, где су они у пределу сокла
наглашени нешто грубљом обрадом и мањим
испадом из равни зида. Изнад централног дела
наоса уздиже се полигонално кубе над
коцкастим
постољем
ослоњено
на
пандантифе.

Његово декоративно богатство постигнуто је
складним односом камена и опеке, фризовима
плитких аркадица, као и бифорама од којих су
неке слепе. На западу је мала квадратна
припрата са карактеристичним нишама на
северном и јужном зиду и малом крстионицом
унутар једне од њих. Олтарски простор се
завршава полукружном апсидом на истоку, а
ђаконикон и проскумидија су наговештени
зидним целама. Црква Рођења Пресвете
Богородице
у
Бељајки
проглашена
је
непокретним културним добром одлуком ЗЗСК
КГ; Р 90/1 од 19.03.1969. године.
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401.

Римски пут, Idimum – Horreum Мargi

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручја интензивног спирања и јаружања, речне терасе, језерске терасе-површи, активна и
умирена клизишта.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се готово
поклапају у 2000. и 2006. изузев што су нестали пашњаци (231). У 2012. јавља се нови покривач
дисконтинуално урбано ткиво (112) јер је дошло до погушњавања насеља.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 219: Црква Св. Петра и Павла

Тачка 220: Споменик палим ратницима Великог Поповића. Од 1912.-1918. али су ту дописани
и пали борци из Другог светског рата као и 1 борац из рата 1992. Током балканских ратова и Првог
светског рата погинуло је 62% мушког становништва.
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Тачка 223: Поглед на село Богава

Тачка 224: Савска чесма / центар села Богава. Чесма је подигнута у част палим борцима села
Богаве. Вода је за пиће.

ЈОП Де05: Урбани предео Деспотовца
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
023.Народна библиотека "Ресавска школа" у Деспотовцу
Зграда народне библиотеке "Ресавска школа" налази се у Улици деспота Стефана Лазаревића
бр.18. Саграђена је између 1903 – 1905. године за потребе Окружног начелства, као приземна
грађевина са главним подужним и три попречна тракта. Главна фасада има средишњи ризалит
наглашен забатом и улазом са стубовима са лучно завршеним порталом под тремом. Бочни
ризалити имају по два лучно завршена прозора, а зидно платно између ризалита има по четири
архитравно завршена прозора. Слично решење имају и остале фасаде. Сви декоративни елементи
(око прозора, портала, хоризонтални и кровни венци акротерије и зупчасти фриз на забату)
обрађени су у духу историцизма са класицистичким елементима, док се продирање нових
стилских утицаја сецесије види само у флоралним орнаментима у угловима забата. Овај споменик
културе је јединствен пример академски конципиране грађевине из прве деценије XX века у
унутрашњости Србије. Народна библиотека "Ресавска школа" у Деспотовцу, проглашена је
непокретним културним добром одлуком Владе РС од 18.06.1997.године; О 633-2231/97006;Сл.гл.РС 27 од 26.06.1997. године.
024. Стара воденица у Деспотовцу
Стара воденица се налази у центру града Деспотовца, у парковски уређеном амбијенту. Једина
преостала воденица у данашњем Деспотовцу, позната као манастирска воденица, представља
вредно архитектонско остварење прве половине XIX века. Тачна година изградње овог објекта
није позната, али се у списку манастирске имовине (Манастир Манасија - почетак XV века) из
1836. године, наводи се и ова воденица. Изградња велике воденице и хана, два економски тада
значајна објекта, имала је далекосежне последице. Око њих се, врло брзо, развило насеље Деспотовац, које је краљ Милан 1882. године прогласио за варошицу. Свој данашњи изглед
воденица је добила 1855. године када је из темеља обновљена и притом јој додато још једно витло.
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У овом облику воденица је очувана до данас, иако су у новије време извршене мање реадаптације
и уведен електрични млин. Воденица је радила до шездесетих година XX века, а са престанком
рада започео је неминован процес њеног пропадања. Године 1996. након опсежних радова на
објекту и кориту јаза, извршена је пренамена воденице у изложбени простор. Стара воденица у
Деспотовцу утврђена је за споменик културе Одлуком Владе РС бр. О633-1798/99 од 22.05.2001.
године. У регистар Завода за заштиту споменика културе Крагујевац уписана је под бројем 185, а
у централни регистар под бројем 1675.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, савремене планинске лепезе, присуство раседа

ЈОП Де06: Брежуљкасто брдски терен у атару села Бељајка
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брдски терен, са нагибима 3–7º (до 15º), на геолошкој подлози од миоценских седимента, слабо
везаних пешчара, конгломерата, глина, подређено кречњак. Подручје умереног спирања и
јаружења на делувијално-пролувијалном рељефу. Надморска висина је у појасу од 200 до 500 м.
Земљиште припада гајњачи, лесивираној гајњачи, црвеници. Преовлађују комплекси обрадивих
површина, и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Местимично се јављају
остаци шума дуж водених токова. Приречна вегетација је континуална. Просторни образац
аграрних површина је мешовит. Заступљене су мале и парцеле средње величине. Облик поља,
њива је полу правилан до органски (традиционални). Обрада је модерна са остацима
традиционалне. Предеони образац је дендричан. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је фрагментовано. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Поповњак - збијеног насеља неправилне структуре, Језеро - збијеног линеарног насеља, Ресавица
село, Двориште и Бељајка - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ



Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља низак је у Језеру и
Поповњаку, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: осетљивост на клизишта, осетљивост од пољопривредног коришћења;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта: поред потока;
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ЗНАЧАЈНE ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Активна и умирена клизишта, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања,
подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Обрасци се
поклапају. У размери 1:100.000 нису забележене никакве промене земљишног покривача у три
анализирана временска пресека
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 247: Панорамске фотографије на путу између Поповњака и Деспотовца преко Вражије
баре. Поглед ка Бељаници и Поповњаку.

Тачка 248: Поглед ка Вражијој бари. Терен је под водом, природна ретензија. У близини се види
стаза којом се дивљач обично креће ка бари.

ЈОП Де07: Брежуљкасто брдски терен у деловима атара села
Плажане, Грабовица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен на геолошкој подлози од миоценских седимента, слабо везаних
пешчар, конгломерата, глина, подређено кречњаку на надморској висини од 200 до 400 м.
Подручје пресецају алувијалне равни притока реке Ресаве. Тип земљишта је еутрично смеђе.
Преовлађују комплекси обрадивих површина. Терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације јављају се у алувијалним равнима притока реке Ресаве као и остаци листопадних шума.
Заступљене су мале и парцеле средње величине, делимично ограђене живицама. На окућницама и
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у близини насеља јављају се воћњаци. Облик поља, њива је полу правилан до органског
(традиционалног). Обрада је модерна са остацима традиционалне. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано. Обухваћени делови атара насеља Грабовица и Плажане
имају морфолошке одлике збијеног линеарно-зракастог насеља.
СТАЊЕ




Интензитет коришћења простора је висок;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у Плажанима и
умерен у Грабовици услед изражене тенденције ширења нове градње дуж појединих путева и
нарушавања компактности изградње насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредно коришћење, а на падинама јаруга активна и умирена клизишта;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера;
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Активна и умирена клизишта, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања,
подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У размери 1:100.000
нису забележене никакве промене земљишног покривача у три анализирана временска пресека и
обрасци се поклапају.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де08: Побрђе планине Бељанице у атарима села Милива,
Ломница, Остриковица, Липовац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци, средње тријаски кречњаци, доње тријаски кластити и
пермски црвени пешћари, алеврити. Земљиште припада типу сирозема и црвенице. У
геоморфолошком погледу ово је подруче развоја надземних и подземних крашких облика, као и
делувијално-пролувијалном рељефу интензивног спирања и јаружења, са нагибима 7–15º (и преко
30º). Покривач дрвенасте вегетације чине листопадне шуме, разређене шуме/шикаре. Доминантни
су терени под аграром са већим учешћем природне вегетације и пашњаци. На мањим деловима
јављају се комплекси обрадивих површина. Тип покривача дрвенасте вегетације су остаци шума,
сепаратне (фрагментоване) конфигурације. Живице су заступљене, правилне до криволинијских.
Умреженост остатака шума је средња. Предеони образац је дендрични. Облик поља је органски
(традиционалан). Величина поља, мешовита, врло мала, мала и средња. Гајење пољопривредних
култура је традиционално. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано
(неповезано). Доминантни визуелни елементи су смена шума, пашњака, обрадивих површина, у
разгибаном брдовито брежуљкастом рељефу. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Ломница - збијеног насеља неправилне структуре, Двориште и Пањевац потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Буковац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ







Развој сеоског туризма у селу Липовица;
Почеци плантажног гајења боровнице у селу Липовица;
У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Основна намена државних
шума је добијање техничког дрвета, заштита од ерозије земљишта, као и стална заштита шума
(шикара грабића). Поред шикара грабића, забележене су следеће састојине: висока шума цера;
изданачка шума багрема, цера, букве; вештачки подигнуте састојине црног бора, смрче;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Ломници, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљне врсте: малина; гмизавци: смук;
Утицај: пољопривредног коришћења, ерозија;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), падине јаруга имају мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov.1976), на неким падинама и билима претежно јужних експозиција су
деградирана станишта шума, шикаре грабића. Припадају HCV4 категорији, јер обезбеђују основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије
(шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
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Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја карашких облика, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. години терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је нешто
заступљенији од других земљишних покривача. У 2006. лишћарске шуме (311) имају значајно
учешће, јер су готово потпуно потиснуле разређене шуме/шикаре (324). У 2012. стање се није
променило односно, обрасци из последња два временска пресека се поклапају.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 255: Село Липовица. Мало планинско село. Налази се на тромеђи планина – источно су
Хомоље, северно је Стиг, а југозападно је предео Горње Ресаве, тј. регион Шумадије и
Поморавља. Назив Липовица према легенди потиче од липа које се налазе на обронцима села, или
као пренет назив током миграција становништва (јер постоји доста Липовица јужно на Косову). На
пропланку је, има доста видиковаца. Један од познатијих је Господарев камен. До 1970-тих људи
су се претежно бавили сточарством, када пуно људи одлази у иностранство. Сада људи који су
остали подижу засаде малина. Под малинама је око 8 ха, и добар је вид искоришћавања земљишта.
Идеја је новијег карактера, засади су млади. Шуме су углавном у приватном власништву. Свака
кућа има по 2-3 ха. Неко их користи, неко чува. Откуп печурака постоји у селу. Некада је био на
вишем нивоу, али се и до данас значајно задржао. Више је као допунска делатност. Од лековитног
биља заступљена је берба углавном за личне потребе - липовог цвета, кантариона, мајчине душице
и хајдучке траве. Плантажног гајења нема. Било је идеја са жалфијом али се одустало. Липовица је
богата водом. Постоји доста каптираних извора, преко којих се напаја становништво доводом воде
до кућа. Од манифестација заступљена је Липовачке летње ноћи – која за идеју има окупљање
људи који су отишли у иностранство како би њихова деца знала порекло. Заснива се на културно
спортским дешавањима. Перспектива развоја је природа. Свака кућа има врло лепо окружење због
разуђеног типа села. Туристичким караванима могу се обићи бројне културне и природне
знаменитости краја. Постоје маркиране кружне пешачке стазе – око 40-так километара. које
повезују Горњу Ресаву са Хомољем и Браничевом. Крајња тачка најдуже стазе је на почетку Стига
– место Крилаши, које је полазиште за параглајдинг. Постоје уцртане стазе и тачке на
топографској карти. Перспектива је у пољопривреди, у воћарству (малинама и боровницама). Село
одаје утисак живота, и даље се ту ради. Становници који ту више не живе, дали су своју земљу у
најам. Повратници углавном саде воће – орах, шљиве, кајсије, како би га сачували од
запарложавања. Људи међусобно сарађују, сложни су. Постоји туристичко-еколошко-аграрно
удружење преко кога се организују одређене едукације, довођењем људи из струке како би се
пољопривреда (воћарство) и уопште крај правилно развијало.
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Тачка 256: Видиковац Велико брдо. Један од најлепших видиковаца у Липовици. Није највиша
тачка, али је најпрегледнија. Пешачка европска трансвезала пролази кроз овај крај преко села.
Близнак и брда Хиландар, спушта се на Крупенско врело и пење према Бељаници, а долази из
Горњачке клисуре. Брдо камењер, има стену Господаров камен, на којој је према легенди стајао
Деспот Стефан и гледао вежбе својих коњаника. Према саставу стена је жути кварцни пешчар.

Тачка 257: Плантажа боровница / Липовица

ЈОП Де09: Ниско побрђе у деловима атара села Буковац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 300 до 500 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. У геоморфолошком погледу ово је подруче развоја
надземних и подземних крашких облика, са нагибима 7–15º (и преко 30º). Педолошки састав
припада гајњачи у лесивирању. Земљишни покривач доминантно чине комплекси обрадивих
површина и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Мање су заступљене
листопадне шумe и разређене шуме/шикаре. Тип покривача дрвенасте вегетације су остаци шум,
сепаратне (фрагментоване) конфигурације. Живице су заступљене, правилне до криволинијских.
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Умреженост остатака шума је ниска. Облик поља је органски (традиционалан). Просторни образац
поља је карактеристичан. Поља су кружно и полукружно распоређена, неограђена, отворена и
прате конфигурацију терена. Величина поља, мешовито, врло мала, мала и средња. Гајење
пољопривредних култура је традиционално. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
специфично, више мање кружно повезано на нивоу предела. Доминантни визуелни елементи су
смена шума, пашњака, обрадивих површина, у развијеном брдовито брежуљкастом рељефу.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Буковац - збијеног линеарног
насеља, а Милива и Ломница - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења простора је умерен;
У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Основна намена државних
шума је добијање техничког дрвета и стална заштита шума (шикареграбића). Поред
шикараграбића, забележене су и следеће састојине: изданачка шума багрема, цера, букве;
вештачки подигнуте састојине црног бора;
Стил изградње: саремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953). Падине јаруга имају мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov.1976).Шикаре грабића припадају састојинама HCV4 категорије (FSC standard)
јер обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за
заштиту од ерозије (шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја
ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Алувијална раван, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја
крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. години
оранице су прешле у комплекс обрадивих површина, а пашњаци (231) у разређене шуме/шикаре
(324). У 2012. стање се није променило односно, обрасци из последња два временска пресека се
поклапају.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де10: Ниско побрђе у деловима атара села Букова, Двориште
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. У геоморфолошком погледу ово је подруче развоја
надземних и подземних крашких облика, са нагибима 7–15º и 15-30º (и преко 30º). Тип земљишта
је сирозем и црвеница, дистрично смеђе земљиште. Земљишни покривач доминантно чине
листопадне шуме, разређене шуме/шикаре и на једној локацији мешовите шуме. У нижим
деловима јављају се енклаве комплекса обрадивих површина. Горњи ток реке Ресаве која протиче
кроз ово подручје припада кањонском типу. Прва у низу клисура, типичне композитне долине
горњег тока реке Ресаве је Манасијска клисура, која се налази у овом подручју. Конфигурација
покривача дрвенасте вегетације је континуална. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни визуелни елементи су кањон реке Ресаве и шума.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Деспотовац - разбијеног
насеља, Војник и Двориште - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Буковац и Бељајка ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Вршена су пошумљавања;
У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Основна намена државних
шума је стална заштита (шикаре грабића), јер преовлађују по величини површине. Друге
државне шуме имају основну намену добијање техничког дрвета - изданачка шума букве,
багрема, цера; вештачки подигнуте састојине црног бора, ариша, смрче, боровца;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Деспотовцу, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте: малина, ружа, зова;
Утицај:
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953). Падине јаруга имају мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov.1976). Шикаре грабића припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије
(шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
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КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају јер није било промена у анализираном периоду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де11: Ниско побрђе у деловима атара села Пањевац, Двориште
и Липовица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине миоценски седимент
слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци. Заступљено је еутрично смеђе
земљиште односно, лесивирана гајњача. У геоморфолошком погледу ово је подруче интензивног
спирања и јаружења и у делу око села Пањевац подручје развоја крашких облика, са нагибима 7 –
15º (и преко 30º).Земљишни покривач доминантно чине комплекси обрадивих површина и терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације, као разређене шума/шикаре. Живице су
заступљене, правилне до криволинијских. Умреженост остатака шума је ниска. Облик поља је
органски (традиционалан). Просторни образац поља је прилагођен конфигурацији терена.
Величина поља, мешовито, врло мала, мала и средња. Гајење пољопривредних култура је
традиционално. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано
(неповезано). Доминантни визуелни елементи су смена шума, пашњака, обрадивих површина, у
развијеном брдовито брежуљкастом рељефу. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Пањевац - збијеног зракастог насеља, Сладаја - полузбијеног линеарнозракастог насеља, Липовица - разбијеног насеља, а Двориште и Стењевац - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ





Интензитет коришћења простора је умерен;
Државне шуме имају основну намену добијање техничког дрвета, сталну заштиту шума
(шикаре грабића) и заштиту земљишта од ерозије - изданачка шума букве, багрема, цера;
вештачки подигнуте састојине црног бора, смрче;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Пањевцу и
Сладаји услед тенденције ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Липовици, а нема га у осталим обухваћеним
деловима атара насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: пољопривредног коришћења;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера, шикаре грабића, падине јаруга имају
мезофилна станишта брдске букве, на деградираним стаништима шикаре грабића;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ЗНАЧАЈНE ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручје развоја карашких облика, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). У 2006. години
разређене шуме/шикаре (324) прешле су у лишћарске шуме. У 2012. стање се није променило
односно, обрасци из последња два временска пресека се поклапају.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 254: Чесма у селу Пањевац. Чесма код изворишта Пањевачке реке. Вода је за пиће.

ЈОП Де12: Стрмостенско - Стењевачка клисура реке Ресаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
За горњи ток Ресаве карактеристичне су клисурасто – кањонске долине, у делувијално пролувијалном рељефу интензивног спирања и јаружења, у висинском појасу од 200 до 500 м.
Стрмостенска клисура је дуга 6 км, стране нису тако високе, али су стрме, са нагибима у просеку
15-30º (и до 64º). Педолошки састав одговара скелетоидном и скелетном земљишту. Стране су под
листопадном шумом и шикаром. Обухваћени део атара насеља Сладаја има морфолошке одлике
ненасељеног подручја.
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СТАЊЕ



Клисуром пролази саобраћајница;
Изданачке шуме цера и шикаре грабића су у државном власништву. Служе за добијање
техничког дрвета и сталну заштиту шума. По заступљености у клисури предњаче шикаре
грабића.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: станишта реликтних полидоминантних шумских заједница клисура и кањона мезијског
типа у храстовом вегетацијском појасу. Неке састојина припадају HCV4 категорији, обезбеђују
основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од
ерозије (шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



Нема заштићених објеката и подручја.
Планирана за заштиту као део клисуре реке Ресаве, важне за укључивање у мрежу еколошки
значајних подручја, прво као EМERALD, а затим NATURA 2000, као и значајних подручја за
заштиту птица (IBA), биљака (IPA) и лептира (PBA).

ЗНАЧАЈНE ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243), значајно учешће имају лишћарске шуме (311) и разређене шуме/шикаре (324).
Сва три обрасца се поклапају,што указује да у анализираном периоду није било промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де13: Стрмостенска котлина – Лисине
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У Стрмостенској котлини (Лисине) спајају се долине Ресавских притока. У котлиници Лисине
стичу се притоке Клочаница-Суваја, Чемерница. У подножју планине Бељанице (1300 м) налази се
извор Велико врело и водопад Велики Бук који су заштићени Уредбом Владе Републике Србије
као споменик природе Лисина. Геолошка подлога је алувијум и миоценски седименти, а земљиште
припада типу флувисола и рендзине. На алувијалној равни заступљени су комплекси обрадивих
површина и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Падине Бељанице су под
разређеном шумом/шикаром и литосолом. Стране Кучајских планина су под листопадном шумом.
У алувијалној равни, дуж реке Ресаве задржао се узани појaс приречне вегетације. Интензитет
коришћења земљишта је висок. Облик поља је машовит, планиран и полуправилан (органски).
Поља су у делу долине ограђена живицама. Обухваћени део атара насеља Стрмостен има
морфолошке одлике збијеног линеарног насеља.
СТАЊЕ





Развој туристичких и угоститељских објеката и услуга;
Изданачке шуме багрема, цера; вештачки подигнута састојина смрче, црног бора представљају
шуме у државном власништву чија је превасходна намена добијање техничког дрвета
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са тенденцијом
ширења нове градње дуж главног пута.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: влажна станишта приречне вегетације (нпр., беле врбе) и на падинама термофилна
станишта храстова сладуна и цера (Quercetuм frainetto-cerris carpinetosuм orientalisB. Jov. 1953);
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације.
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице :
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
319 СП Споменик природе - Водопад Лисине.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Велико врело спада у малобројну групу снажних крашких извора и представља изузетан пример
гравитационих врела. Велики Бук је јединствена појава међу акумулативним бигреним
водопадима Србије.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Такође, сва три
обрасца се поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било просторних
промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 249: Врело Лисине / хидрокомплекс

Тачка 250: Воденица породице Икодијевић. Воденица је стара око 100 година. У функцији је /
одржавана – меље брашно од кукуруза. Има мали и велики камен – мали камен ради током целе
године, јер за њега увек има довољно воде. Велики ради понекад.

ЈОП Де14: Кањон Клоченице-Суваје
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Клоченица-Суваја је река понорница. Извире на Кучају и 6 км пре него што се улије у Ресаву
потпуно пресуши и одатле настаје кањон. Мада је у горњем делу водотока богата водом, њеним
доњим током кањоном Суваја вода протиче површински повремено, док највећим делом протиче
подземним током. Стране кањона су вертикалне и високе преко 450 м. Део кањона је покривен
блоковима стена и наслагама дробине. Литице кањона Суваје су избушене многим пећинама.
Кањон је атрактиван са својим високим остењацима, дубоко усеченим увалама и бројним
недовољно испитаним пећинама. На странама и околним брдима заступљена је разређена
шума/шикара и листопадне шуме. Обухваћени делови атара насеља Стрмостен и Јеловац имају
морфолошке одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ



Провлачење инфраструктуре за мини електране;
Најзаступљеније су високе букове шуме, затим шикаре док су под четинарима вештачки унете
састојне црног и белог бора, смрче. У пределу има заштићених природних добара, шуме за
добијање техничког дрвета и сталну заштиту шума (шикаре грабића).
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: постављање цеви за мини електране;
Шума: остаци на стаништима полидоминантних реликтних заједница букве и ораха (Fagetum
submontanum juglandetosum Мišić 1967), јасена, мечје леске и др.(Fraxino-colurnetum mixtum Мišić
1967) у окружењу планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ




СтПР Строги резерват природе IIIстепена, „Клисура реке Ресаве”.
201300015 ПП Парк природе Куцај – Бељаница, у поступку заштите, биће укључен Предео
нарочите природне лепоте „Ресава”.
Подручје предложено за потенцијалну међународну ЕМЕРАЛД мрежу.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Клисура, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких
облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У 2000. и 2006. доминирају разређене шуме/шикаре (324). Обрасци се готово поклапају изузев што
су у 2006. нестали природни травњаци (321), тачније нестали су пашњаци (231).У 2012.
доминацију преузимају лишћарске шуме (311) од разређених шума/шикара.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 253: Кањон реке Суваје
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ЈОП Де15: Кањон реке Ресаве
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Горњи ток Ресаве који је кањонског карактера дугачак је 25 км. Обухвата теснац, звани Склоп,
којим протиче Ресава и окомито високе стене које се уздижу по 300 м над њеним током. Корито је
засуто стеновитим блоковима и дробином. Земљишни покривач у кањону, страна,а и околним
брдима је листопадна шума и проређена шума/шикара. Обухваћени део атара насеља Стрмосте
има морфолошке одлике потпуно разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ





Провлачење инфраструктуре за мини електране;
Државне шуме из наменске целине строги природни резерват углавном су у виду шикаре;
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет: богат; воде у деловима клисуре у којима оне теку површински су салмонидне.
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: тиса;
Утицај: постављање цеви за мини електране;
Шума: полидоминантне реликтне биљне заједнице су карактеристичне за инверзна станишта ове
клисуре. На дну клисуре на 300–350 м су најмезофилнијастаништа шума букве и мечје леске
(Fago-colurnetum mixtum Мišić 1967), букве и ораха (Fagetum submontanum juglandetosum Мišić
1967), док су на висинама 400–600 м термофилнешуме храстова, грабића и др. (Carpino orientalisQuercetum mixtum Мišić 1967) или јоргована и мечје леске(Syringo-Colurnetum mixtum Мišić 1967).
Припадају HCV1 категорији (FSC standard), заштићена подручја - глобално, регионално или
национално значајне концентрације биодиверзитета;
Пашњаци: суве и сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената

517

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
 СтПР Строги резерват природе I и II степена, „Клисура реке Ресаве”. Налази се у склопу ПнПЛ
Предео нарочите природне лепоте „Ресава”, у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице, Јеловог потока
и Бељаничке реке.
 201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите и предложено за
потенцијалну међународну EМERALD мрежу.
ГОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Клисура, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких
облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било промена земљишног
покривача.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 251: Место са ког је фотографисан прераст. Фотографије клисурасте речне долине

Тачка 252: Фотографије крашких облика. У клисурастој речној долини

ЈОП Де16: Клисура реке Чемернице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Притока реке Ресаве, Чемерница, у котлини Лисине изградила је клисуру усечену у више метара
високим кречњачким одсецима планине Бељанице. Са литица се спуштају тоцила која се
завршавају лепезасто развијеним сипарима. Изнад сипара често се јављају отвори пећина којима је
избушена унутрашњост кречњака Бељанице, а у подножју кречњачких одсека, на додиру са
вододржљивом подлогом, избијају снажна кршка врела. Обухваћени део атара насеља Стрмостен
има морфолошке одлике ненасељеног подручја.
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СТАЊЕ



Државне шуме су у виду осиромашене варијанте – шикаре, као трајног стадијума на стрмом
терену (ГЈ Склопови Соколица), чија је основна намена строги природни резерват;
На овом подручју заступљене су следеће животињске врсте: срна, дивља свиња, лисица, и
перната дивљач.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: остаци на стаништима полидоминантних реликтних заједница букве и ораха (Fagetum
submontanum juglandetosum Мišić 1967), грабића и јоргована (Syringo-Carpinetum orientalis Мišić
1967). Састојине HCV1 категорије (FSC standard), заштићена подручја - глобално, регионално или
национално значајне концентрације биодиверзитета;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


СтПР строги резерват природе III степена. Налази се у склопу ПнПЛ Предео нарочите
природне лепоте „Ресава”, у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице, Јеловог потока и Бељаничке реке.
Подручје предложено за потенцијалну међународну ЕМЕРАЛД мрежу.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Клисура, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких
облика.

ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Такође, сва три
обрасца се поклапају. Може се закључити да у анализираном периоду није било промена.

ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де17: Долина реке Ресавице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Најдужа притока реке Ресаве је Ресавица са својим притокама Суво Некудово и Некудово. У
доњем току Ресавица формира узану алувијалну раван. Геолошка подлога је алувијум и тип
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земљишта је флувисол. Земљишни покривач чине комплекси обрадивих површина и терени под
аграром са већим учешћем природне вегетације. Доминатно је заступљена листопадна шума и
пашњаци. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Ресавица село збијеног линеарног насеља, Поповњак и Језеро - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а
Стењевац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





Долином пролази саобраћајница;
Поред приватних у пределу су на мањим површинама заступљене изданачке шуме букве у
државном власништву чија је основна намена добијање техничког дрвета;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак Ресавица селу, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: влажна станишта врба и топола у уској долини у појасу термофилних храстових шума
Пашњаци: сезонски влажне и влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Речна долина, алувијална раван, подручје интензивног спирања и јаружања, активна и умирена
клизишта
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Нема промена земљишног покривача. Према увиду у детаљнију базу података тачније
би било да је у 2012. доминантан покривач терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де18: Кањон и долина реке Некудово
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Некудово је бистар брдско-планински водоток. У западном делу речне долине река се губи и не
тече по површини. На том делу налази се стрма клисура камених окомитих зидова звана Суво
Некудово. У овом подручју се налази и водопад Прскало. Он се налази поред самог пута који од
Ресавице води ка Честобродици. Извор реке Некудово налази се одмах изнад водопада Прскало на
неких 70 м. Река Некудово овде извире, а нестаје, тачније понире на пола пута према Ресавици.
Место на коме Некудово понире зове се "Увирало". Земљишни покривач је доминантно
листопадна шума. Обухваћени део атара насеља Жидиље има морфолошке одлике ненасељеног
подручја.
СТАЊЕ




Шумски пут тешко проходан у периоду највеће активности водопада практично непроходан;
Планинске букове шуме су у овој газдинској јединици (ГЈ Валкалуци Некудово) у свом
оптимуму и заузимају целу газдинску јединицу;
Састојина високе једнодобне букове шуме старости између 100 и 120 година (издвојена као
стара стабла).

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај:
Шума: мезофилно станиште планинске букве (Fagetum montanum B. Jov. 1976). Буква је
најзаступљенија врста, а има и стаблимично примешаног граба, јавора, јасена, клена, јасике и
брезе.
Пашњаци: умерено влажне травне формације
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница у поступку заштите, издваја се подручје под
режимом заштите II степена „Ресавица– Некудовска река”.
Важан за укључивање у мрежу еколошки значајних подручја, за формирање будуће
EМERALD мреже.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Клисура, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких
облика.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају, јер није било промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
Водопад Прскало и Уврило

ЈОП Де19: Побрђе планине Бељанице у атару села Милива и
Ломницa
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж). Земљиште припада типу сирозема. У геоморфолошком погледу
ово је подруче развоја надземних и подземних крашких облика. Земљишни покривач чине
листопадне шуме, разређене шуме/шикаре на мањој површини терени под аграром са већим
учешћем природне вегетације и пашњаци. Између остатака шума су комплекси обрадивих
површина. Тип покривача дрвенасте вегетације су остаци шуме, сепаратне (фрагментоване)
конфигурације на малим површинама, најчешће кружног облика. Живице су заступљене, правилне
до криволинијских. Умреженост остатака шума је ниска. Облик поља је органски (традиционалан).
Величина поља, мешовито, врло мала, мала и средња. На пољима и међама заступљено је
појединачно дрвеће. Гајење пољопривредних култура је традиционално. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Предеони образац је образац
„малих фрагмената шума“. Доминантни визуелни елементи су смена шума, пашњака, обрадивих
површина, у разгибаном брдовито брежуљкастом рељефу. Обухваћени делови атара насеља имају
следеће морфолошке одлике: Ломница - збијеног зракастог насеља, Липовица - разбијеног насеља,
Милива и Златово - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Плажане - ненасељеног
подручја.
СТАЊЕ




Шуме односио, фрагменти лишћарских шума су превасходно у приватном власништву.
Државне шуме су на врло малим површинама и користе се за добијање техничког дрвета
(изданачка шума букве и вештачки подигнута састојина црног бора), као и за сталну заштиту
шума (шикаре грабића);
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен, а веома ретко традиционалан;
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Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен у Ломници
услед изражене тенденције ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Утицај: пољопривредног коришћења;
Шума: станишта термофилних храстових шума сладуна и цера. Јављају се станишта брдске
букове шуме;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Милива Црква у миливској клисури (213)
У миливској клисури, 2 км источно од села Миливе,
археолошким истраживањима Завода за заштиту
споменика културе Крагујевац 1998. и 2014. године
откривени су остаци цркве и објекта североисточно
од ње. Покретни археолошки материјал чине ковани
клинови и делови керамичких посуда датовани у
XIV век. У цркви су откривени малобројни остаци
фресака, а карактерише их ведар колорит у којем је
најчешћа црвена боја. Током 2009. године на
очуваним зидовима црква је реконструисана.
Милива лок. Мала Милива (214)
На локалитету су нађене римске алатке за вађење угља које се данас налазе у музеју у Сењском
Руднику. Налази упућују на експлоатацију овдашњих рудника у римском периоду што је морало
условити и интензивно насељавање овог простора у то доба.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). У 2006. потпуно су потиснути природни травњаци (321), тачније пашњаци (324).
У 2012. стање се није променило односно, образац се поклапа са претходним временским
пресеком.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 228: Црква Огњена Марија / село Милива / Милиска клисура. Простор око цркве је
излетничка зона. У близини се налази извор са питком водом. На дан цркве одржава се сабор и
такмичење саксофониста.

Тачка 232: Ломница
Видиковац – највиша тачка села Ломнице. Сагледава се предео обронака Кучајских планина.
Брдовит терен, доминирају шуме и ливаде. Становништво је већим делом у иностранству. Остала
су старачка домаћинства које се претежно баве пољопривредом и сточарством, а мали део ради у
руднику.

Тачка 233: Ломничка бара. Бара се исушила – одједном. Предспоставка за настанак баре је да су
мештани дуго година бацали пањеве и остатке од сече шуме у том делу што је заправо створило
брану испред удубљења које се напунило водом и направило бару. Била је интересантна за
туризам. Било је порибљено– активно пецање.
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Тачка 234: Панорамске фотографије ка селу Ломница. Село Ломница – поглед са горње стране.
Узвишења у околини припадају Бељаници.

ЈОП Де20: Кречњачка површ Вртачеље
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Вртачеље је кречњачка површ (крашка увала) у горњем току слива реке Ресаве, надморске висине
900 - 1050 м. Геолошка подлога је од јурских кречњака са ражнацима (офиолитски меланж),
кречњаци. Тип земљишта je рендзина. На површи су заступљене вртаче, често великих димензија,
одакле води порекло назив целог предела Вртачеље. Осим ових површинских облика заступљено
је и неколико спелеолошких објеката у којима се издваја јама Вртачеље. Са читаве површине се
пружа веома леп преглед непосредне околине, масива Бељанице и околног рељефа. Земљишни
покривач чине листопадне шуме и разређене шуме/шикаре. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Обухваћени делови атара насеља Стрмостен и
Јеловац имају морфолошке одлике потпуно разбијеног морфолошког типа насеља.
СТАЊЕ



Шуме у државном власништву су са превасходном наменом строги природни резерват,
добијања техничког дрвета, заштита од ерозије. Односи се на састојине високе (једнодобне)
шуме букве, вештачки подигнута састојина смрче, црног бора;
Неколико састојина високе (једнодобне) шуме букве издвојене према критеријуму старе шуме.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: медвеђи лук; инсекти: стрижибуба, јеленак;
гмизавци: смук;
Утицај:
Шума: мезофилна станишта планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976) су
најзаступљенија. Стање шума високе заштитне вредности: састојине HCV1 категорије (FSC
standard), заштићена подручја - глобално, регионално или национално значајне концентрације
биодиверзитета; састојине HCV4 категорије, обезбеђују основне еколошке услуге у критичним
ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије.
Пашњаци: умерено влажне травне формације.
Влажна земљишта:
Воћњаци:
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Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



СП Споменик природе "Јама Вртачеље" .
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите. Важан за укључивање у
мрежу еколошки значајних подручја, формирање будуће EМERALD мреже.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. години потпуно су
потиснути природни травњаци (321), тачније пашњаци (231) су прешли у разређене шуме/шикаре
(324). У 2012. на једној локацији су се појавиле разређене шуме на место лишћарских, као
последица процеса газдовања шумама.

ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де21: Гребен Вита Буква са врхом Остреч
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
На северозападном крају Ресавског масива, између кањона реке Ресаве и Клочанице, налази се
гребен Вите Букве се низом врхова у распону 900-1150 м. Сам врх Вите Букве (901 м) налази се у
густој буковој шуми, тако да је са њега видљивост скромна. Једини смер у коме се донекле
пружају погледи јесу Бељаница и кањон Ресаве, чији се најдубљи и најужи део налази непосредно
испод њега. Под самим врхом налази се и Пејкова пећина. За разлику од Вите Букве, 50 м виши
врх Остреча (954 м) није под шумом, тако да се са њега пружа поглед на планине и кањоне које га
окружују. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци
и на мањој површини кредни флиш, подређено кречњак. Геоморфолошки ово је подручје
интензивног спирања и јаружења. Земљишни покривач чине разређене шуме/шикаре, листопадне
шуме и пашњаци.
СТАЊЕ



Jедна састојина високе (једнодобне) шуме букве између 100 и 120 година (критеријум старе
шуме);
Високе (једнодобне) шуме букве су у наменској целини строги природни резерват I и II
степена. Државне шуме за потребе добијања техничког дрвета у овом пределу користе
изданачка шума букве; вештачки подигнутe састојинe смрче.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
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Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљне врсте: тиса;
Утицај: испаша стоке;
Шума: станишта планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976), деградирана станишта
у виду осиромашеног стадијума – шикаре. Припадају: HCV1 категорији (FSC standard), заштићена
подручја - глобално, регионално или национално значајне концентрације биодиверзитета; HCV4
категорији јер обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног
значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
У пределу су делови подручја заштићене природе:



СтПР Строги резерват природе I и IIстепена, „Клисура реке Ресаве”. Налази се у склопу ПнПЛ
Предео нарочите природне лепоте„Ресава”, у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице, Јеловог потока и
Бељаничке реке.
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите у оквиру подручја
предложеног за потенцијалну међународну ЕМЕРАЛД мрежу

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. години велики део
природних травњака (321), тачније пашњака (231) постао је терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243), да би у 2012. те исте површине препуштене прогресивној
сукцесији постале разређене шуме/шикаре (324).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де22: Крашка поље (увала) Дивљаковац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Лепезаста пространа крашка увала, ограничена је околним брдима. Периферија ове долине лежи
на око 650 до 800 м.н.в, док су њени најнижи делови на око 430м. На североисточном ободу поља
у масиву Бабине главе налази се улаз у велику Ресавску пећину. Улазни отвор у главни канал
Ресавске пећине налази се на северној страни крашког поља Дивљаковац, односно на јужној
блажој падини Бабине Главе, на висини од 485 м. Дивљаковац је једно од ретких крашких поља у
Источној Србији. Окружено је стрмим, местимично вертикалним отсецима Кучаја и Витине Букве
обраслим претежно шикаром грабића, а ређе шумским забранима. Геолошку подлогу чини кредни
флиш подређено кречњак. Земљиште рендзина, црвеница. Земљишни покривач чине комплекси
обрадивих површина, мањи воћњаци. На терену са већим учешћем природне вегетације јављају се
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пашњаци. Местимично су заступљене живице и појединачно дрвеће. Кроз поље протиче неколико
потока, образујући две засебне реке – понорнице које увиру у понорске јаме под северозападним
ободом, недалеко од главног улаза у пећину. Обухваћени део атара насеља Јеловац има
морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ




Шуме у државном власништву представљене су вештачки подигнутим састојина смрче, црног
бора, за потребе добијања техничког дрвета; шикара грабића за сталну заштиту шума;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: мезофилна станишта планинске букове шуме (Fagetuм мontanuм B. Jov. 1976),
осиромашени стадијуми – шикаре (грабића);
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


147 СП Споменик природе Ресавска пећина

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Ресавска пећина, понорске јаме, крашки облици.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). У 2006. години природни травњаци (321) тачније пашњаци (231) преведени су у
комплекс обрадивих површина, значи да је дошло до интензификације пољопривреде. У 2012.
стање се није променило односно, образац се поклапа са претходним временским пресеком.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де23: Јужни део планине Бељанице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Кречњачки стеновит гребен јужног дела Бељанице (1339 м) који стрмим одсеком пада у клисуру
реке Чемернице, десне притоке реке Ресаве. Геолошку подлогу чине кредни флиш (подређено
кречњак), јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци, и намањем селу
пермски црвени пешчари и алевролити. У подножју гребена налазе се Мало и Велико врело.
Бељаница је у спелеолошким круговима веома позната као изузетно богата спелеолошким
објектима. На висинама преко 700 м постоји велики број колиба у којима живе мештани околних
села. Вршни део планине чине пашњаци. Сам врх је стеновит, због чије се белине, изнад падина
прекривених буковим и храстовим шумама, претпоставља да је планина добила име. На јужној
падини планине налази се водопад Велики бук. Земљишни покрив чине листопадне шуме,
пашњаци и разређене шуме шикаре и разређена вегетација високих појасева. Обухваћени делови
атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Сладаја - потпуно разбијеног морфолошког типа
насеља, а Стрмостен - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





Шуме у државном власништву су са превасходном наменом добијања техничког дрвета.
Најчешће је у питању висока (једнодобна) шума букве; изданачка шума букве; вештачки
подигнута састојина смрче, боровца. Намена стална заштита шума везана је за шикаре грабића;
Издвојено је девет састојина високе (једнодобне) шуме букве између 100 и 120 година. Према
критеријуму старе шуме то су најстарије састојине у државном власништву;
Стил изградње: савремен;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): гмизавци: поскок;
Утицај:
Шума: мезофилна станишта планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976)су
најзаступљенија. Ниже делове, благо нагнуте терене и топлије експозиције карактеристичне за
храстове шуме заузимају заједнице сладуна и цера (Quercetuм frainetto-cerris carpinetosuм
orientalis B. Jov. 1953). Претежно су разређене и отвореног склопа због сушења. На стрмом терену
су деградирана станишта шикаре грабића, у виду осиромашеног стадијума. Припадају: HCV4
категорији - обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног
значаја за заштиту од ерозије (шикаре); HCV1 категорије, заштићена подручја - глобално,
регионално или национално значајне концентрације биодиверзитета;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ





22 ПС Природни споменик Радошева пећина
23 ПС Природни споменик Велика Атула или Витанова кристална пећина
396 ПС Природни споменик Бушан камен
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите, важна за укључивање у
мрежу еколошки значајних подручја, EМERALD мрежа

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарска шума (311) је нешто заступљенија од других земљишних
покривача. У 2006. лишћарска шума се шири у пределу и образац се готово поклапа са оним у
2012. години што указује на мале просторне промене.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 258: Бељаница

Врх Бељанице
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Тачка 259: Бачије на Бељаници

Тачка 260: Фотографије крашких облика на бељаници

ЈОП Де24: Подручје развоја крашких облика - Кучајске планине
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Велико подручје на геолошкој подлози од кредног флиша, подређено кречњака. Претежно се ради
о кречњачком терену - са свим особинама таквог терена - бројне пећине, вртаче, понори и реке
понорнице. Земљишни покривач чине листопадне шуме и вештачки унете четинарске шуме
(културе), ливаде и пашњаци и спорадично терени под аграром са већим учешћем природне
вегетације. Као целина, представљају највећу ненасељену територију у Европи. Предеони образац
је образац „великог парчета“ (површина). Тип покривача дрвенасте вегетације је континуалан.
Визуелно јединство је кохерентно. Јављају се изданци стена без вегетације. Доминантан визуелни
елеменат је шума. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике Стањевац,
Стрмостен, Јеловац и Жидиље потпуно разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ






Бројне природне лепоте;
Бројне ловачке чеке – ловно подручје;
Превасходна намена државних шума је производња техничког дрвета, на гребенима, плитком
и скелетном земљишту намена шума је заштита од ерозије, а намена стална заштита шума је
резервисана за регресивне стадијуме шуме - шикаре, такође у овом пределу једна од намена је
заштитна шума од погледа: висока (једнодобна) шума букве; изданачке шуме цера, букве и
граба, китњака; вештачки подигнуте састојине смрче, црног бора, ОТЛ; шикаре грабића;
Стил изградње: саремен и савремено-традиционалан;
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Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКI ПРОФIЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте: биљне врсте: ружа; инсекти: јеленак; птице: гугутке
Утицај: ерозија
Шума: станишта термофилних храстових шума сладуна и цера (Quercetuм frainetto-cerris
carpinetosum orientalis B. Jov. 1953). На стрмом терену јављају се деградирана станишта шуме –
шикаре грабића, у виду осиромашених стадијума. Припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије
(шикаре). Мезофилна станишта планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976) су
најзаступљенија у пределу.
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТI КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


2013000Е5 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите. Важно за укључивање у
мрежу еколошки значајних подручја, EМERALD мрежа.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарска шума (311) је нешто заступљенија од других земљишних
покривача. У 2006. шири се терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243),
што означава екстензивну пољопривреду. У 2012. шире се разређене шуме/шикаре (324) и указују
да је у пределу процес прогресивне сукцесије вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 243: Нови пут између Ресавице и Ресавске пећине / центар села Баре. Пут није завршен,
поглед на Бељаницу и на пећину.
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Тачка 244: Поглед на сађену четинарску шуму / локација Крајиште. Нови пут између
Ресавице и Ресавске пећине

Тачка 245: Прва чесма у Барама. Једна од четири чесме. Чесме су исправне за пиће и садрже
појила за стоку. Формиране су да олакшају живот мештанима. Извор воде Врело је каптиран и
налази се изнад, а од њега вода је спроведена и усмерена до четврте чесме. Вода не пресушује.
Данас у Барама нема много становника, више су заступљене викендице.

Тачка 246: Село Баре. Фотографије вртача поред пута.

Фотографије рударских кућа у делу насеља Ресавица – осмице.
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ЈОП Де25: Букова шума прашумског типа Винатовача
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Букова шума прашумског типа заузима површину од 37,43 ха и расте на надморској висини од 650
до 800 м. Стабла достижу висину од преко 40 м и имају прсни пречник од преко 100 цм и старости
више од 200 година. Винатовача је својство прашуме заслужила тиме што људска рука није
уређивала, секла и пошумљавала од најстаријих времена у којима је ова шума настала. Кроз
Винатовачу пролази лева притока река Ресаве - поток Винатовац. Геолошка подлогу чине јурски
кречњаци (офиолитски меланж), кречњаци. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: Стањевац, Стрмостен, Јеловац и Жидиље потпуно разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ






До Винатоваче се тешко стиже па је због тога и остала нетакнута до данас;
Шуме у државном власништву су са превасходном наменом строги природни резерват,
добијања техничког дрвета, заштита од ерозије. Односи се на састојине високе (једнодобне)
шуме букве;
Неколико састојина високе (једнодобне) шуме букве издвојене према критеријуму старе шуме
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: боровница; инсекти: буба мара
Утицај: утицаји нису видљиви
Шума: мезофилна станишта планинске букове шуме (Fagetum montanumB. Jov. 1976) су
најзаступљенија. Стање шума високе заштитне вредности - састојине HCV1 категорије (FSC
standard), заштићена подручја - глобално, регионално или национално значајне концентрације
биодиверзитета. Састојине HCV4 категорије (FSC standard), обезбеђују основне еколошке услуге у
критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије.
Пашњаци:
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



88 ОРП Општи резерват природе Винатовача
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите. Важно за укључивање у
мрежу еколошки значајних подручја, као EМERALD мрежа

ГЕОМОРФОЛОШКE ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика, подручје интензивног спирања и јаружања.
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ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. То указује да није било промена у пределу у размери анализе ових промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де26: Кањон реке Ресавице
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У горњем току Ресавица формира узану долину кањонског типа са стрмим странама. Земљишни
покривач је доминантно листопадна шума. Обухваћени део атара насеља Жидиље има
морфолошке одлике потпуни разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ





Долином пролази саобраћајница;
Шуме у државном власништву са основном функцијом заштитне шуме од погледа, заштита од
ерозије, за добијање техничког дрвета (висока шума букве) и стална заштита шума (шикаре
грабића);
Стил изградње: савремен;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: шикаре су последица деградације станишта. Заузимају положаје на стрмијим и топлијим
експозицијама на кречњачкој подлози. Од врста дрвећа присутни су: грабић, црни јасен, глог,
јоргован, трн и сл. Појас планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976) где су поред
букве и стаблимично примешани граб, јавор, јасен, клен, јасикa и брезa. Може се претпоставити да
припадају HCV4 категорији (FSC стандард), обезбеђују основне еколошке услуге у критичним
ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
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У оквиру будућег парка природе „Бељаница–Кучај” издваја се подручје под режимом заштите II
степена „Ресавица– Некудовска река”. Важно за укључивање у мрежу еколошки значајних
подручја, EМERALD мрежа
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Клисура, присуство раседа, подручје интензивног спирања и јаружања, подручје развоја крашких
облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају. Прецизне (из детељнијих карата), то су пре свега простори под шикарама грабића разређене шуме/шикаре (324).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОПДе27: Насеље Сењски рудник и Равна река
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Сењски Рудник, основан 1853. године, најстарији је активни рудник мрког угља у Србији и
представља најстарију очувану индустријску област. У периоду од изградње железнице 1892.
године, која је повезала овај рудник угља са централном Србијом, до почетка II светског рата 1941.
године, Сењски Рудник је био једна од најперспективнијих области у земљи. Окружен је
планинама и брдима богатим буковом, храстовом и боровом шумом, као и планинским рекама.
Сењски Рудник као рударски комплекс занимљива је мешавина живе историје и савременог
рударства. Јуна 2009. године започела је реализација пројекта рехабилитације Сењског Рудника и
трансформација Музеја угљарства у савремени национални центар наслеђа. Пројекат подржава
министарство културе Републике Србије, Европска Унија и Савет Европе.
Насеље Равна река
Равна Река, месна заједница у општини Деспотовац недалеко од Ресавице, некада велико рударско
насеље са десетак продавница, касапница и кафана са биоскопом и великим Домом културе, данас
је само бледа слика онога што се ту дешавало пре само неколико деценија. Некада је у Равној Реци
живело преко четири хиљаде становника, али како је нестајало руде, тако су одлазили и
становници, тако да данас, после четрдесетак година од затварања рудника, у овој, некада
рударској варошици, живи тек пар стотина људи, углавном пензионера и оних који нису имали где
да оду. У некада осмогодишњој школи, данас у једној учионици ради учитељица са једним
предшколцем и једним трећаком, а како ствари стоје за неколико година постоји вероватноћа да
ова школа остане потпуно без ђака. Овде су некада биле скоро све нације које живе у Србији, а и у
окружењу, преко 20 нација и националности, док данас становништво овог рударског насеља чине
углавном само пензионери. Експанзија насеља била од 1949. до 1975. године, после тога број
становника почео нагло да се смањује. Перспективу за ово оронуло рударско насеље његови
житељи виде у отварању Дома за старе, за шта и постоји пројекат, као и у развоју туризма, јер се
Равна Река налази у једном од најлепших крајева Србије, недалеко од манастира Манасије и
Раванице и Ресавске пећине.
Пруга Ћуприја - Сењски Рудник - Равна Река је била једна од лепших пруга у Србији јер се
пробијала кроз две клисуре и пела на високи плато код Пасуљанских Ливада (познат топоним
многим који су служили војску у СФРЈ јер је ту био један од већих полигона бивше ЈНА). Пруга је
саграђена ради превоза угља из неколико највећих угљенокопа у Србији. Први део је саграђен
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1892. године са колосеком 0,75 м, а када је 1908. године пруга продужена до Равне Реке колосек је
преправљен (на у међувремену стандардизован) "босански" колосек. Због тешког терена пруга је
прављена са доста малим полупречницима кривина и јако великим успонима. Ово је била
адхезиона пруга са убедљиво највећим успонима на целој мрежи ЈЖ. До Сењског Рудника
максимални успон је био 33 промила, а између Сењског Рудника и Равне Реке успон је достизао и
46 промила дакле чак мало више од зупчанице преко Комара. Иако је било много полемика око
овакво великог успона, чак су и многи стручњаци тврдили да је на том делу немогуће направити
класичну железницу и предлагали жичару, у пракси се то није показало као проблематично. У
ствари пошто је товарени правац био "низбрдо" на овој прузи је било много више проблема са
кочењем возова него са вучом. Остаци пруге су видљиви и данас сем у равничарском делу између
Ћуприје и Сења јер је тај део доста урбанизован а на њему није било ни већих објеката. Од
некадашње пруге није ништа остало, а њеном некадашњом трасом сада пролази релативно добар
асфалтни коловоз.
СТАЊЕ
 Шуме су доминантно у државном власништву и превасходна намена је добијање техничког
дрвета - изданачке шуме букве, цера, багрема;
 Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
 Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: станишта храстове шуме заузимају заједнице сладуна и цера (Quercetuм frainetto-cerris
carpinetosum orientalis B. Jov. 1953), а нешто мезофилнија станишта заузимају шуме брдске букве
(Fagetum submontanum B. Jov. 1976);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
021. Александров поткоп
Александров поткоп са зградом изнад, платоом испред поткопа, барака – радионица за
сервисирање машина и централни магацин, представљају јединствену целину.
o Александров поткоп (1860.)
o Музеј угљарства (1930. )
o Машинска радионица (1922)
Александров поткоп сачуван је заједно са зградом изнад, која је служила као прва управа и
позивница радника рудара. Саграђена је 1860. године. Главни улаз је у облику лука рађеног од
клесаног камена док су остали зидови који придржавају земљу изнад, од ломљеног камена са
израженим хоризонталним и вертикалним фугама. Зграда се састоји од једне просторије са улазом
и три прозора са чеоне стране. Испред улаза у поткоп налази се манипулативни простор који је
служио за истовар угља и место одакле се даље транспортовао у машинску сепарацију. Барака је
непосредно уз поткоп као зграда у којој су биле смештене радионице за опслуживање радника. У
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склопу ових објеката налази се и зграда за магационирање опреме. Поткоп са улазом,
мимоилазницама, начином експлоатације, шемом саобраћајница, има историјску и социолошку
вредност и пружа могућност за сагледавање и даље проучавање живота рудара од XIX века па до
данас, када Сењски Рудник као рударско административни центар изумире. Александров поткоп у
Сењском Руднику проглашен је непокретним културним добром од великог значаја одлуком ЗЗСК
КГ; Р 66/1 од 24.02.1975. године.
025. ПКИЦ Сењски Рудник
Представља најстарији рударски комплекс у Србији, оформљен 1860. године за време владавине
кнеза Александра Карађорђевића, а за потребе Тополивнице у Крагујевцу. Временом је овај
рудник угља постао изузетно важан центар и стециште бројних рударских породица из разних
крајева Балкана који су на овај узани простор преносили све одлике својих ентитета. Од отварања
првих копова па до данас, овде је оформљен специфичан индустријски ансамбал од посебног
националног интереса. Својом посебном урбанистичком матрицом рударске насеобине,
етнографском, друштвеном и културном аутентичношћу, представља незаобилазан фактор у
даљем проучавању и разумевању историјског и социолошког карактера развоја нововековне
српске државе, њене индустријализације и увођење у савремене светске токове. Од 2008. године
налази се у процедури за утврђивање као културно добро - Просторно-културно историјска
целина, тако да ужива сва права која се односе на културна добра. Унутар урбаног миљеа Сењског
Рудника, могу се својим значајем издвојити следећи објекти и амбијенти:
 Зграда братинске Благајне (1891.)
 Железничка станица (1905.)
 Соколски дом (1930.)
 Стара Дирекција (1910.)
 Основна школа (1896.)
 Месна канцеларија (1947.)
 Ресторан "Пролеће" (1900. )
 Музеј угљарства (1930.)
 Машинска радионица (1922.)
 Црква св. Прокопија (1900.)
 Зграда извозне машине са торњем (1922.)
 Александров поткоп (1860.)
 Гробље
 Зграда Директора рудника (1898.)
 Радничка улица (1898 – 1910.)
029. Црква св. Барбаре у Равној Реци
Саграђена је између два светска рата за потребе рудара католика, који су у потрази за рударским
послом пристизали у Сењски Рудник из западних крајева бивше Југославије. Импозантна
неоготичка катедрала рустичне обраде спољних површина. Изграђена од неправилних камених
тесаника. Дужином читаве грађевине простире се велики подрум. Кровна конструкција је
једноставна двоводна без икаквих орнаменталних апликација. Доминантан корпус представља
прочење са високом кулом звонаром. Обрада спољних фасада остала је лишена декоративних
елемената, изузев бочних зидних маса које су оплемењене плитким контрафорима.
030. Извозни торањ - Равна Река
Извозни торањ у Равној Реци (својеврсни симбол читавог ентитета) саграђен је током прве
деценије XX века (највероватније 1908. године) када је и започела интензивна експплоатација
угља на овој локацији. Годину дана раније изграђено је 10км трасе пруге од Сењског Рудника до
овог места, којом се, до тада изоловано сточарско село, отворило према свету и ушло у токове
индустријализације. Зграда ''Извозног торња'' у целости представља функционални склоп, а њена
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архитектоника наменског је карактера. У том смислу основна тежња приликом изградње била је да
се задовоље експлоатациони и сигурносни нормативи, док је естетика, секундарна. Приликом
формирања постројења Извозног торња и процеса рада, испоштована су сва тадашња мерила
европског рударства, и у том смислу Равна Река је била знатно усавршена у односу на суседне
целине - Сењски Рудник и Сисевац. Изграђена је чак и прва електрична централа која је поменуте
рударске ентитете напајала електричном енергијом. Између два светска рата, захваљујући
повећању експлоатације на овом копу, долази до интензивног замаха у развитку вароши као и
прилива становништва из читаве Краљевине Југославије - различитог етничког и конфесионалног
састава. Овде се до избијања II светског рата оформила специфична заједница (у социоантрополошком смислу) којој су све придошлице подариле фрагменте своје традиције и обичаја.
Године 1988. ''Извозни торањ'' је престао са радом, а Равна Река у потпуности затворена.
Некадашња варош са више хиљада становника нагло замире и депопулизује се, да би се према
последњем попису број житеља свео на мање од три стотине. Све досадашње анализе и теорије о
суседном ентитету Сењског Рудника као индустријског наслеђа од интернационалне вредности (у
контексту региона југоисточне Европе), важе и за ову целину и торањ сам по себи. Концептуално,
реч је о блиском наслеђу, које ће се у будућим фазама повезати у форму Културног предела од
великог националног и међународног значаја.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика, подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира терен под аграром са већим површинама природне
вегетације (243). У 2006. потиснути су природни травњаци (321) тачније пашњаци (231), а у 2012.
шире се разређене шуме/шикаре (324).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 236. Католичка црква у насељу Равна река

Тачка 237: Потез Штале - полигон Пасуљанске ливаде. Потез се зове тако јер су ту некада биле
штале за коње. Фотографије у шуми, близу улаза у Сењски рудник.
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Тачка 238: Музеј угљарства у Сењском руднику. Копање угља је почело 1853. године, и рудник
се сматра пиониром индутријализације Србије. Рудник је активан. Зграда музеја угљарства настала
је 1930. године, а функцију музеја преузима од 1980., јер је управа рудника, која управља и
музејом, одлучила да место заслужује један такав музеј. Музеј обухвата развој рударства овог и
других рудника који се баве подземном експолатацијом угља. У музеју преовладава алат и машине
за копање угља, као и предмете из живота рудара. Цео музеј је оформљен према пројекту у
сарадњи са Европском унијом. Објекти су обновљени у складу са оригиналним елементима,
поштујући првобитну архитектуру. Пројекат је укључио и обуку околног становништва о томе
зашто је пројекат значајан за место и шта то значи за њих. Циљ обуке становништва је да их
припреми за могуће затварање рудника са предоченим могућностима чиме би они даље могли да
се баве – попут туризма, пласирања пољопривредних производа, угоститељства. Друга фаза
пројекта обухвата формирање подезмног музеја у Алекандровом поткопу, са улазом и тунелима.
Та фаза је почела.

Тачка 239: Извор Поточурак у Сењском руднику на путу за Тополовац. Постоји и дуго служи
као место где су се упознавали парови и рађале љубави.
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Тачка 240: Улазно окно Сењског руника.

Тачка 241: Петријина кућа. Након Петријине куће фотографисана је Петријина улица

Тачка 242: Извозни шахт у Равној Реци. Није у функцији дуго времена, због престанка
експолатације угља

ЈОП Де28: Стењевачко – Дворишка котлина
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
У Стењевачко – Дворишкој котлини река Ресавица се улива у реку Ресаву. Геолошка подлога је
алувијум. Налази се у брдском висинском појасу. У алувијалној равни, дуж реке Ресаве задржао се
узани појас приречне вегетације. Интензитет коришћења земљишта је висок. Облик поља је
планиран, полуправиланих поња (органски). Поља су у делу долине ограђена живицама.
Обухваћени део атара насеља Стењевац има морфолошке одлике збијеног линеарно-зракастог
насеља.
СТАЊЕ





Котлина је настањена;
Развијена саобраћајна мрежа;
Стил изградње: савремен, ређе савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са тенденцијом
ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања компактности изградње насеља.
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ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај:
Шума: претпоставља се да станишта храстових шума заузимају заједнице сладуна и цера;
Пашњаци: претпоставља се суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице :
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Алувијална раван, подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека дисконтинуално урбано ткиво (112) је нешто заступљенијe од других
земљишних покривача. Кроз анализирано време сва три обрасца се поклапају, из чега се може
закључити да није било промена (посматрајући предео у размери 1:100.000).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де29: Побрђе планине Бељанице и Кучајских планина у
деловима атара села Сладаја, Стењевац, Маквиште, Поповњак,
Језеро, Ресавица
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 700 м. Геолошку подлогу чине пермски црвени
пешчари, и алевролити. Земљиште припада типу црвеница. У геоморфолошком погледу ово је
делувијално провулијално подручје интензивног спирања и јаружења. Земљишни покривач чине
претежно листопадне шуме и разређене шуме/шикаре и терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације, пашњаци, док су мање заступљени комплекси обрадивих површина. Тип
покривача дрвенасте вегетације су остаци шума, сепаратне (фрагментоване) конфигурације.
Умреженост остатака шума је висока. Облик поља је органски (традиционалан). Појављују се
групимично (енклаве) раздвојене остацима шума. Величина поља, мешовита, врло мала, мала и
средња. Гајење пољопривредних култура је традиционално. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Доминантни визуелни елементи су смена
шума, пашњака, обрадивих површина, у разгибаном брдовито брежуљкастом рељефу. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Жидиље - збијеног насеља комбиноване
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структуре, Сењски рудник, Равна река, Језеро и Стењевац - разбијеног насеља, Поповњак потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Ресавица село - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





Шуме су доминантно у државном власништву и превасходна намена је добијање техничког
дрвета, а на појединим позицијама и заштита од ерозије. Забележене су висока шума китњака;
изданачке шуме китњака, букве, цера; шикаре грабића; вештачки подигнута састојина ОТЛ,
смрче, црног бора;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је висок у насељу
Ресавица услед изражене тенденције ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања
компактности изградње насеља, низак је у Сењском руднику, Равној реци, Језеру и Стењевцу,
а нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: ружа; птице: кобац;
Утицај: од пољопривредног коришћења;
Шума: термофилна станишта заједнице сладуна и цера (Quercetuм frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953); мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976).
Неколико састојина припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне еколошке услуге у
критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије (шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања, активна и умирена клизишта, подручје развоја
крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарска шума (311) је нешто заступљенија од других земљишних
покривача. У 2006. у пределу су потпуно потиснути пашњаци (231) од терена под аграром са
већим површинама природне вегетације (243). У 2012. стање се није много изменило, само су се на
неким позицијама прошириле разређене шуме/шикаре (324), а на другима лишћарске шуме, што
указује на прогресивну сукцесију шумске вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де30: Шумовито подручје Кучајски планина у атарима села
Стрмостен, Jеловац, Жидиље
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско планинско подручје 500 до 1000 м.н.в. са деловима изнад 1000 м.н.в. који припадају
планинском подручју. Геолошку подлогу чине палеозојске зелене стене и на мањој површини
палеозојски албитски гранит. Земљиште припада литосолу, реднзинама и дистично смеђем
земљишту. Доминантан земљишни покривач је листопадна шума и разређена шума/шикара. Тип
покривача дрвенасте вегетације је континуалан, повезан и визуелно кохерентан. Предеони образац
велика парчад (фрагменти) припада основном типу. Доминантан визуелни елеменат је шума.
Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Јеловац и Стрмостен потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Жидиље - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ







У току 2006. и 2007. године, у ову газдинску јединицу пуштени су мужјак и женка медведа, у
оквиру Пројекта насељавања медведа на његова природна станишта;
Укупно 77 састојина високе (једнодобне) шуме букве чија је старост преко 100 година;
Шуме у државном власништву су са превасходном наменом добијања техничког дрвета, као и
за заштиту од ерозије. У питању су висока (једнодобна и разнодобна) шума букве, китњака;
изданачка шума букве, китњака; шикаре габа; вештачки подигнута састојина смрче, црног
бора, ОТЛ. У пределу је укупно 85 састојина четинара;
Стил изградње: савремен, а мање савремено-традиционалан;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: кантарион, боровница, медвеђи лук, ружа,
широколисна папрат, јесењи вргањ; инсекти: јеленак, бубамара, стрижибуба, носорог; гмизавци:
смук, шарени даждевњак; птице: дивљи голуб, обична кукавица; сисари: јелен, дивља свиња;
Утицај: сеча шума;
Шума: мезофилна станишта планинске букве (Fagetum montanum B. Jov. 1976); ксеромезофилна
станишта (Quercetuм petraeae-cerris B. Jov.1979). Неколико састојина државних шума припадају
HCV4 категорији (FSC standard), обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци:умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних објеката
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
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201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите. Важан за укључивање у
мрежу еколошки значајних подручја, формирање будуће EМERALD мреже.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика, подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. готово супротно потиснути
природни травњаци (321), тачније пашњаци (231) превођењем у разређене шуме/шикаре (324). У
2012. наведени процес је завршен такође, на појединим позицијама јаљају се четинарске шуме
(312) тачније то су вештачки унете састојине четинара.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де31: Побрђе планине Бељанице у атару села Сладаја
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чини кредни флиш,
подређено кречњак. Земљиште припада типу сирозема. У геоморфолошком погледу ово је
делувијално провулијално подручје интензивног спирања и јаружења. Земљишни покривач чине
претежно терени под аграром са већим учешћем природне вегетације, листопадне шуме и
разређене шуме/шикаре и, пашњаци, док су мање заступљени комплекси обрадивих површина.
Тип покривача дрвенасте вегетације су остаци шума, сепаратне (фрагментоване) конфигурације.
Умреженост остатака шума је висока. Облик поља је органски (традиционалан). Појављују се
групимично (енклаве) раздвојене остацима шума. Величина поља, мешовита, врло мала, мала и
средња.Гајење пољопривредних култура је традиционално. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Доминантни визуелни елементи су смена
шума, пашњака, обрадивих површина, у разгибаном брдовито брежуљкастом рељефу. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Сладаја - разбијеног насеља, Стењевац и
Стрмостен - потпуно разбијеног морфолошког типа насеља, а Пањевац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ





У пределу су поред шума у приватном на неколико позиција и шуме у државном власништву.
Шуме у државном власништву су са превасходном наменом добијања техничког дрвета.
Најчешће су у питању изданачке шуме цера, багрема, китњака; вештачки подигнута састојина
смрче, ариша, црног бора; шикаре грабића;
Стил изградње: савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Сладаји, а нема
га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: ружа; инсекти: ластин репак; мекушци: шумски
пуж;
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Утицај: пољопривредног коришћења;
Шума: станишта термофилних храстових шума сладуна и цера (Quercetuм frainetto-cerris
carpinetosum orientalis B. Jov. 1953). На стрмом терену јављају се деградирана станишта шуме –
шикаре грабића, у виду осиромашеног стадијума. Припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије
(шикаре);
Пашњаци: суве травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја карашких облика, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека терен под аграром са већим површинама природне вегетације (243) је
нешто заступљенији од лишћарске шуме (311) и разређене шуме/шикаре (324). У 2006. и 2012.
обрасци се поклапају, а доминира терен под аграром са већим површинама природне вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де32: Побрђе планине Бељанице у деловима атара села
Пањевац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине пермски црвени
пешчари, и алевролити и миоценски седименти: слабо везани пешћари, подређено кречњак.
Земљиште припада типу сирозема. У геоморфолошком погледу ово је делувијално провулијално
подручје интензивног спирања и јаружења, као и развоја кречњачког рељефа, са нагибима 7–15º (и
преко 30º). Земљишни покривач чине претежно листопадне шуме и разређене шуме/шикаре. Тип
покривача дрвенасте вегетације су остаци шума, сепаратне (фрагментоване) конфигурације.
Умреженост остатака шума је висока. Облик поља је органски (традиционалан). Појављују се
групимично (енклаве) раздвојене остацима шума. Величина поља, мешовито, врло мала, мала и
средња. Гајење пољопривредних култура је традиционално. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Доминантни визуелни елементи су смена
шума, пашњака, обрадивих површина, у разгибаном брдовито брежуљкастом рељефу. Обухваћени
делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: Пањевац и Сладаја - потпуно разбијеног
морфолошког типа насеља, а Липовица - ненасељеног подручја.
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СТАЊЕ





Шуме су доминантно у државном власништву и превасходна намена је добијање техничког
дрвета, заштита од ерозије, стална заштита шума. Покривач изграђују изданачке шуме цера,
букве, сладуна и цера; вештачки подигнута састојина црног бора, багрема, смрче – укупно 8
састојина четинара и 10 састојина багрема; шикара грабића;
Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): инсекти: бубамара; птице: обична кукавица;
Утицај: пољопривредног коришћења;
Шума - станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), као и деградирана станишта шума - шикаре грабића. Падине јаруга имају
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976). Неколико састојина
припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме
од пресудног значаја за заштиту од ерозије (шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја карашких облика, подручја интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. години разређене
шуме/шикаре (324) прешле су у делимично у лишћарске шуме. У 2012. стање се није променило
односно, обрасци из последња два временска пресека се поклапају, није било просторних промена.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де33: Подручје развоја крашких облика - Кучајске планине у
атару села Равна река, Сењски рудник, Ждиње
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје на геолошкој подлози од кредног флиша, подређено кречњака. Претежно се ради о
кречњачком терену - са свим особинама таквог терена - бројне пећине, вртаче, понори и реке
понорнице. Земљишни покривач чине листопадне шуме и вештачки формиране културе четинара,
ливаде и пашњаци и спорадично терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Као
целина, представљају највећу ненасељену територију у Европи. Предеони образац је образац
„великог парчета“ (фрагмента). Тип покривача дрвенасте вегетације је континуалан. Визуелно
јединство је кохерентно. Јављају се изданци стена без вегетације. Доминантан визуелни елемнат је
шума. Обухваћени делови атара насеља Жидиље, Сењски рудник и Равна река имају морфолошке
одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ
 Шуме су доминантно у државном власништву и превасходна намена је добијање техничког
дрвета, заштита од ерозије, стална заштита шума, заштитна шума од погледа I степена.
Забележен је следећи састав: висока (једнодобна) шума букве, висока (једнодобна) девастирана
шума букве, китњака; изданачке шуме букве, граба; шикара грабића, букве и осталих
сциофита; вештачки подигнута састојина смрче, црног бора, боровца, белог бора, осталих
четинара. У пределу је преко 50 састојина четинара односно;
 Према критеријуму старе шуме издвојено је готово 15 састојина високе (једнодобне) букове
шуме у државном власништву, чија је старост између 100 и 120 година;
 Бројне ловачке чеке – ловно подручје.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: сеча шума, ерозија, некада испаша;
Шума: ксеромезофилна станишта китњака (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), мезофилна
станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976), планинске букве (Fagetum montanum
B. Jov. 1976) и станишта осиромашених стадијума шума – шикара;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ



385 МПС Меморијални природни споменик Мијајлова јама.
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите, предложено за
потенцијалну међународну ЕМЕРАЛД мрежу.
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ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика, крашке увале.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. шире се разређене
шуме/шикаре (324). У 2012. шире се природни травњаци (321) тачније пашњаци (231),
потискивањем разређених шума/шикара, што указује на почетак екстензивне пољопривреде.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 235: Јаловиште рудника Рембас. У близини вештачка акумулација – настала одлагањем и
таложењем јаловог материјала. Језеро нема име. У близини насеља Ресавица. Јаловиште је велико,
чак се и насеље Ресавица и парк налазе на јаловини, а део јаловишта је пошумљен и багремом.

ЈОП Де34: Шумско пашњачко подручје Кучајски планина у атару
села Стрмостен
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско планинско подручје 500 до 1000 м.н.в. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж) кречњаци и на мањем делу палеозојске зелене стене и кредни
флиш, подређено кречњак. Земљиште припада реднзинама и литосолу. Доминантан земљишни
покривач је листопадна шума, разређена шума/шикара, пашњаци и терен под аграром са већим
учешћем природне вегетације. Тип покривача дрвенасте вегетације је фрагментован. Предеони
образац велика парчад (фрагменти) припада основном типу. Доминантан визуелни елеменат су
шуме и пашњаци. Обухваћени део атара насеља. Стрмостен има морфолошке одлике потпуно
разбијеног типа насеља.
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СТАЊЕ
 Високе и изданачке шуме букве, као и шикаре налазе се у наменској целини строги природни
резерват I и II степена. Државне шуме за потребе добијања техничког дрвета у овом пределу
користе високу шуму китњака, изданачку шуму букве, цера, багрема; вештачки подигнутe
састојина црног бора;
 Према критеријуму старе шуме издвојене су 3 састојине високе (једнодобне) букове шуме у
државном власништву, чија је старост између 100 и 120 година;
 Стил изградње: савремен и савремено-традиционалан;
 Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: тиса;
Утицај: сеча шума, ерозија, некада испаша;
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979),
мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976), планинске букве (Fagetum
montanum B. Jov. 1976), и станишта осиромашених стадијума шума – шикара. Припадају: HCV1
категорији (FSC standard), заштићена подручја - глобално, регионално или национално значајне
концентрације биодиверзитета; HCV4 категорији јер обезбеђују основне еколошке услуге у
критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: суве до умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


201300015 Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите, предложен за потенцијалну
међународну ЕМЕРАЛД мрежу.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје развоја крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). У 2006. шири се терен под аграром
са већим површинама природне вегетације (243) потискујући природне травњаке (321), тачније
пашњаке (231). У 2012. део терена под аграром са већим површинама природне вегетације
замењен је разређеним шумама/шикарама (324). Процес зарастања екстензивних пољопривредних
површина је последица прогресивне сукцесије шумске вегетације.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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ЈОП Де35: Клисура Манасије
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Горњи део слива Ресаве је типична композитна долина, састављена од низа котлиница, проширења
раздвојена клисурама и кањонима. Прва у низу клисура је Манасијска. Стране клисуре су под
листопадном шумом и разређеном шумом/шикаром и мешовитом шумом. Делимично се јављају
терен под аграром са већим учешћем природне вегетације. Обухваћени делови атара насеља
Деспотовац и Буковац имају морфолошке одлике разбијеног насеља.
СТАЊЕ





У делу клисуре пролази саобраћајница;
У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Основна намена државних
шума је стална заштита (шикаре грабића), добијање техничког дрвета - изданачка шума
багрема, цера; вештачки подигнуте састојине црног бора;
Стил изградње: савремено-традиционалан и савремен;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте: биљке: зова;
Утицај:
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953), мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976),
шикаре грабића припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне еколошке услуге у критичним
ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије (шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
020. Манастир Манасија
Задужбина деспота Стефана Лазаревића подигнута је 1407 – 1418. године. Као јак уметнички
центар Манасија је током прве половине XV века била књижевно средиште у коме је низ година
радила позната ресавска школа чији су се утицаји осећали далеко изван граница Србије.
Манастирски комплекс састоји се од цркве, остатака старе библиотеке, конака и јаког утврђења са
11 кула и донжона, намењених за борбу хладним оружјем, међу којима се истиче својом висином и
изгледом Деспотова кула. Црква посвећена св. Тројици има план развијеног уписаног крста
комбинованог са триконхосом. Она припада црквама Моравске архитектонске школе, али од
већине се разликује тиме што је изграђена од правилних тесаника камена, без икакве
керамопластичне полихромије фасада. У припрати се очувао јединствени мозаични под од
разнобојних камених плочица од којих је састављен крст са декоративном розетом. Најлепши
украс Манасије су њене фреске. И поред тешких оштећења, овај живопис спада у ред
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најзначајнијих остварења српског средњевековног сликарства. Међу анонимним мајсторима било
је неколико изванредних зографа који се по својој уметничкој вредности могу упоређивати са
највећим сликарима XV века. Својим моћним зидинама, кулама, архитектуром цркве, ванредним
живописом и старим конацима Манасија спада међу најкомплетније очуване средњевековне
манастирске целине. Проглашена је непокретним културним добром одлуком ЗЗНПСК БГ; Р
301/48; 05.03.1948, а за непокретно културно добро - споменик културе од изузетног значаја
решењем од 07.04.1979; С.г.СРС 14.
Двориште лок. Златус (212)
Са леве стране реке Ресаве, на брду и изнад тунела пруге
Деспотовац - Ресавица налазе се остаци цркве Св. Јована
Златоустог. Зидана је од камена у кречном малтеру

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


539 ППНКД Природни простор око непокретног културног добра - Природни простор око
манастира Манасија

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ:
Kрашки облици, клисура, присуство раседа.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека лишћарска шума (311) је нешто заступљенија од других земљишних
покривача такође, сва три обрасца се поклапају јер није било промена у анализираном периоду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Тачка 231: Манастир Манасија

ЈОП Де36: Јеловачка котлина
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Геолошку подлогу чини кредни флиш подређено кречњак, док земљиште припада типу црвеница.
Заступљени су комплекси обрадивих површина. Околна брда, падине су под листопадном шумом
и разређеном шумом /шикаром. Интензитет коришћења земљишта је висок. Облик поља је
машовит планиран и полу правилан (органски). Поља су делимично ограђена живицама.
Обухваћени део атара насеља Јеловац има морфолошке одлике збијеног линеарног насеља.
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СТАЊЕ




Шуме су доминантно у државном власништву и превасходна намена је добијање техничког
дрвета, а на појединим позицијама и заштита од ерозије. Забележене су изданачке шуме букве,
цера, багрема; шикаре грабића; вештачки подигнута састојина црног бора;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је умерен са тенденцијом
ширења нове градње дуж појединих путева и нарушавања компактности насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE): биљке: ружа;
Утицај: од пољопривредног коришћења;
Шума: доминантно термофилна станишта заједнице сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris
carpinetosum orientalis B. Jov. 1953); ретко мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976). Једна састојина припада HCV4 категорији, обезбеђује основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије
(шикаре);
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручје интензивног спирања и јаружања.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира комплекс обрадивих површина (242). Такође, сва три
обрасца се поклапају јер није било промена у анализираном периоду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де37: Брежуљкасто брдски терен у атару села Медвађа
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Брежуљкасто брдски терен на надморској висини од 200 до 500 м, на делувијално-пролувијалном
рељефу умереног спирања и јаружења, на геолошкој подлози од миоценских седимента, слабо
везаних пешчара, конгломерата, глина, подређено кречњаку. Тип земљишта је доминантно плитко
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еутрично смеђе, као и вертисол. Преовлађују комплекси аграрних површина, а значајно учешће
има терен под аграром са већим површинама природне вегетације. Ове последње у деловима атара
Дубница, Проштинац, Ђуринац, Рођевац, Купиновац. Просторни образац аграрних површина је
мешовит. Заступљене су мале парцеле, ограђене живицама. Облик поља, њива је полу правилан до
органског (традиционалног). Обрада је модерна са остацима традиционалне. Обухваћени део атара
насеља Медвеђа има морфолошке одлике потпуно разбијеног типа насеља.
СТАЊЕ



Стил изградње: савремен;
Утицаја изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља нема.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: од пољопривредног коришћења; од клизишта на нагибима;
Шума: станишта термофилних храстових шума;
Пашњаци: суветравне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемната.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручjе интензивног спиранја и jаружања, развоj крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У пределу се налазе три земљишна покривача приближно сличних површина - комплекс
обрадивих површина (242), разређене шуме/шикаре (324) и терен под аграром са већим
површинама природне вегетације (243). У анализираном времену није било промена јер је образац
остао исти.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де38: Ниско побрђе у деловима атара села Буковац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. У геоморфолошком погледу ово је подручје развоја
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надземних и подземних крашких облика. Тип земљишта је сирозем и црвеница. Земљишни
покривач доминантно чине листопадне шуме, разређене шуме/шикаре и на једној локацији
мешовите шуме. У нижим деловима јављају се енклаве комплекса обрадивих површина. Горњи
ток реке Ресаве која протиче кроз ово подручје припада кањонском типу. Прва у низу клисура,
типичне композитне долине горњег тока реке Ресаве је Манасијска клисура, која се налази у овом
подручју. Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је континуална. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни визуелни елементи су
кањон реке Ресаве и шума. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Деспотовац - разбијеног насеља, а Буковац, Двориште и Пањевац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ






Вршена су пошумљавања;
У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Основна намена државних
шума је стална заштита (шикаре грабића), јер преовлађују по величини површине. Друге
државне шуме имају основну намену добијање техничког дрвета - изданачка шума букве,
багрема, цера; вештачки подигнуте састојине црног бора, ариша, смрче, боровца;
Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан;
Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Деспотовцу, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта:
Ретке, рањиве и угрожене врсте: биљке: малина, ружа, зова;
Утицај:
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum
orientalis B. Jov. 1953). Падине јаруга имају мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov.1976). Шикаре грабића припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне
еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручjа раyвоjа крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, сва три обрасца се
поклапају јер није било промена у анализираном периоду.
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ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података

ЈОП Де39: Подручје развоја крашких облика - Кучајске планине у
атару Ждиње
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Подручје на геолошкој подлози од кредног флиша, подређено кречњака. Земљишни покривач чине
листопадне шуме, ливаде и пашњаци. Доминантан визуелни елеменат су ливаде, пашњаци и шума.
Обухваћени део атара насеља Жидиље има морфолошке одлике ненасељеног подручја.
СТАЊЕ




Шуме су доминантно у државном власништву и превасходна намена је добијање техничког
дрвета, заштита од ерозије, заштитна шума од погледа I степена. Забележен је следећи састав:
висока (једнодобна) шума букве, висока (једнодобна) девастирана шума букве; вештачки
подигнута састојина смрче. У пределу је 9 састојина четинара односно, вештачки формираних
култура
Према критеријуму старе шуме издвојене су 3 састојине високе (једнодобне) букове шуме у
државном власништву, чија је старост између 100 и 120 година.

ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богатство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте (RTE):
Утицај: сеча шума, ерозија, некада испаша;
Шума: мезофилна станишта планинске букве (Fagetum montanum B. Jov. 1976). Претпоставља се
да неке састојине испуњавају критеријуме за HCV4 категорију, обезбеђују основне еколошке
услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


201300015 Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите, предложен за потенцијалну
међународну ЕМЕРАЛД мрежу.

ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
Подручjа развоjа крашких облика.
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
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У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311). Такође, обрасци из 2000. и 2006.
године се поклапају. Образац из 2012. се мало разликује јер је део шуме постао разређена
шума/шикара (324). Природни травњаци (321) у сва три временска пресека су у ствари пашњаци
(231).
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.

ЈОП Де40: Ниско побрђе у деловима Деспотовца и атара села
Буковац
ПРЕДЕОНИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. Тип земљишта је сирозем и црвеница. Земљишни
покривач доминантно чине листопадне шуме, разређене шуме/шикаре и на једној локацији
мешовите шуме. У нижим деловима јављају се енклаве комплекса обрадивих површина. Горњи
ток реке Ресаве која протиче кроз ово подручје припада кањонском типу. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни визуелни елементи су
кањон реке Ресаве и шума. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
Деспотовац - разбијеног насеља, а Буковац - ненасељеног подручја.
СТАЊЕ
 У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву. Основна намена државних
шума је стална заштита (шикаре грабића), јер преовлађују по величини површине. Друге
државне шуме имају основну намену добијање техничког дрвета - изданачка шума букве,
багрема, цера; вештачки подигнуте састојине црног бора, ариша, смрче, боровца
 Стил изградње: савремен, мање савремено-традиционалан, а веома ретко традиционалан.
 Утицај изградње стамбених објеката и промене морфологије насеља је низак у Деспотовцу, а
нема га у осталим обухваћеним деловима атара насеља.
ЕКОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈОП-а
Биодиверзитет:
Богадство:
Умреженост/повезаност:
Еколошки значајна станишта :
Ретке, рањиве и угрожене врсте: биљке: малина, ружа, зова;
Утицај:
Шума: станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud. 1949).
Падине јаруга имају мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976).
Шикаре грабића припадају HCV4 категорији, обезбеђују основне еколошке услуге у критичним
ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије;
Пашњаци: суве и умерено влажне травне формације;
Влажна земљишта:
Воћњаци:
Живице:
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената.
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ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Нема заштићених објеката и подручја.
ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ
ПРОСТОРНЕ ПРОМЕНЕ
У сва три временска пресека доминира лишћарска шума (311) такође, сва три обрасца се поклапају
јер није било промена у анализираном периоду.
ПОДАЦИ СА ТЕРЕНА И ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА
Нема података.
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11.

ОПИСИ ТИПОВА КАРАКТEРА ПРЕДЕЛА

Поглавље 11. садржи описе типова карактера предела. На територији истраживања
издвојено је 28. типова карактера предела (ТКП) (Слика 10). Типови карактера предела
сврстани су у два велика подручја: планинско-брдско и равничарско-брдско. У оба
подручја јављају се типови предела антропогено настали, који су сврстани у тип
специфичних предела. Тип предела 28. «урбани предели» нису предмет анализе и описа у
Пилот пројекту.

Па12;Ћу08;Ћу21;
Де20;Де21;Де23;Де24;Де33;Де34;Де39

ТКП-01: ПЛАНИНСКИ ШУМСКО-ПАШЊАЧКИ ПРЕДЕО СА
КРАШКИМ ОБЛИЦИМА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Дисециран рељеф, разнолике често стрмe
топографијe;
 Велика, међусобно повезана подручја под
шумом;
 Остаци изворних, листопадних, старих
шума-прашума (100-120 године);
 Бројни надземни и подземни крашки
облици.
Секундарне:
 Ливаде и пашњаци;
 Вештачки унете четинарске шуме.
Терцијарне:
 Велика ненастањена подручја;
 Подручја заштите природе;
 Бројне ловачке чеке – ловно подручје.
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Слика 10: Типови карактера предела Шумадијског и Поморавског оклруга
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Вештачки
подигнуите
четинарске
шуме

Ливаде/
пашњац
и

Кањо
н

ОПИС КАРАКТЕРА
Ово је предео великих размера, дисецираног рељефа, са снажним карактером дивље природе
и изузетним панорамским визурама. Предео који свој карактер дугује комбинацији физичке
структуре и прошлих коришћењима земљишта (екплоатација шума и пашарење). Земљишни
покривач је визуелно кохерентна листопадна шума (местимично са вештачки унетим
четинарским шумама) и разређена шума/шикара са местимичном појавом ливада/пашњака.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Брдско-планински предео надморске висине од 500 до 1325 м. Дисециран рељеф настао као
резултат сложеног деловања тектонских и егзогених процеса (доминантно флувијална и
крашка ерозија) са бројним геоморфолошким облицима: речне долине од којих су многе типа
клисура и кањона, добро развијеним површинским (увале, вртаче) и подземним облицима
(јаме и пећине), насталим радом крашке ерозије. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци, на мањој површини кредни флиш, подређено
кречњак. Доминантни типови земљишта су рендзина, црвеница, сирозем, на мањој површини
еутрично смеђе земљиште и литосол. Јављају се изданци стена без вегетације. Дуж речних
токова, који су се дубоко усекли у околна брда јавља се алувијум и речне терасе.
Геоморфолошки ово је подручје интензивног спирања и јаружења. Земљишни покривач чине
разређене шуме/шикаре, листопадне шуме (местимично вештачки подигнуте четинарске
шуме) и пашњаци. Више састојина високе (једнодобне) шуме букве је издвојено према
критеријуму старе шуме. Најзаступљенија су мезофилна станишта планинске букове шуме
(Fagetum montanum B. Jov. 1976). Ниже делове, благо нагнуте терене и топлије експозиције
карактеристичне за храстове шуме, заузимају заједнице сладуна и цера (Quercetum frainettocerris carpinetosum orientalisB. Jov. 1953). Претежно су разређене и отвореног склопа. На
стрмом терену су деградирана станишта шикаре грабића, у виду осиромашеног стадијума.
Припадају: HCV4 категорији - обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама
- шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије (шикаре); HCV1 категорије, заштићена
подручја - глобално, регионално или национално значајне концентрације биодиверзитета.
Превасходна намена државних шума је производња техничког дрвета. На гребенима, плитком
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и скелетном земљишту намена шума је заштита од ерозије, а намена, стална заштита шума, је
резервисана за регресивне стадијуме шуме – шикаре. Такође у овом пределу једна од намена
је заштита шума од погледа: висока (једнодобна) шума букве; изданачке шуме цера, букве и
граба, китњака; вештачки подигнуте састојине смрче, црног бора, ОТЛ; шикаре грабића.
Предеони образац је образац „великих парчади“, шуме. Доминантан визуелни елеменат у
овом типу предела је шума.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Појава разређене шуме као последица
газдовања шумама;
 Предео захваћен процесом прогресивне
сукцесије вегетације на теренима под
аграром са већим учешћем природне
вегетације;
 Пошумљавање четинарским културама
на природним стаништима лишћарских
шума;
 Неконтролисана сеча шуме.
Грађевински радови:
 Грађевински радови пратеће
инфраструктуре мини електрана у
кањонима који су под заштитом природе.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Развој заснован на природним ресурсима (шуме, водоизворишта, водотоци, карстни
феномени, флора и фауна);
 Развој различитих видова туризма базираних на природним потенцијалима и
атрактивностима;
 Очување шумског богатства;
 Очување карактера дивље, нетакнуте природе;
 Заштита аутохтоног карактера лишћарских шума, одустајањем од пошумљавања
четинарским врстама.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ









СтПР Строги резерват природе I и II степена, „Клисура реке Ресаве”. Налази се у склопу
ПнПЛ Предео нарочите природне лепоте „Ресава”, у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице,
Јеловог потока и Бељаничке реке;
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите у оквиру
подручја предложеног за потенцијалну међународну ЕМЕРАЛД мрежу;
22 ПС Природни споменик Радошева пећина;
23 ПС Природни споменик Велика Атула или Витанова кристална пећина;
396 ПС Природни споменик Бушан камен;
СП Споменик природе "Јама Вртачеље";
385 МПС Меморијални природни споменик Мијајлова јама.
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Де14;Де15;Де16;Де26

ТКП-02: КАЊОНИ У ПОДРУЧЈУ РАЗВОЈА КРАШКИХ ОБЛИКА

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Високе вертикалне стене кањона;
 Остењаци, литице и бројни крашки
облици (пећине, јаме, прерасти и др.);
 Бистре и брзе планинске реке;
 Понорнице;
 Бројни извори и врела.
Секундарне:
 Саобраћајница.

Проређен
а
вегетациј
а

Високе,
вертикалне
стене кањона

Кори
то
реке

ОПИС КАРАКТЕРА
Затворен, урамљен предео, узаних долина кањонског типа са високим, готово вертикалним
стенама кањона, на појединим местима на растојању од само неколико метара. Спацифични
карактер овог типа предела креирају литице које се спуштају тоцилима, која се завршавају
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лепезасто развијеним сипарима. Изнад сипара често се јављају отвори пећина, а у подножју
кречњачких одсека, на додиру са вододржљивом подлогом, избијају снажна крашка врела.
Порозни кречњачки геолошки систем, са низом подземних токова, који се преводе у друге
потезе и сливове, дају посебан карактер и склоп подручју у коме је вода једна од основа
природног система. Вегетација је проређена углавном доминирају огољене кречњачке стене.
На странама и околним брдима заступљена је разређена шума/шикара и листопадне шуме.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Кањони горњих токова река, које су се својим уским долинама веома дубоко усекле у
планинска подручја. Реке имају одлике бистрих и брзих планинских токова. Одликују се
сталним и повременим токовима вода. Повремени бујични водостаји услед јаких пљускова и
провала облака. Корита река су засута стеновитим блоковима и дробином. Водени токови
који теку преко шкриљасте подлоге носе еродовани материјал, док су водотоци који теку
преко крашког терена углавном бистри, јер се напајају из крашких извора, а површинског
спирања материјала скоро и нема. У овој хидрографској мрежи заступљене су понорнице.
Земљишни покривач у кањону, на странама, и околним брдима је листопадна шума и
проређена шума/шикара. Јављају се полидоминантне реликтне биљне заједнице
карактеристичне за инверзна станишта кањона. На дну кањона на 300-350 м.н.в. су
најмезофилнија станишта шума букве и мечје леске (Fago-colurnetum mixtum Мишић 1967),
букве и ораха (Fagetum submontanum juglandetosum Мишић 1967), док су на висинама 400600 м.н.в. термофилне шуме храстова, грабића и др. (Carpino orientalis-Quercetum mixtum
Мишић 1967) или јоргована и мечје леске (Syringo-Colurnetum mixtumМишић 1967).
Припадају HCV1 категорији (FSC standard), заштићена подручја - глобално, регионално или
национално значајне концентрације биодиверзитета. Овај тип предела се већим делом налази
у зони заштићеног простора са доминацијом великог броја законом заштићених подручја
(природни резервати, споменуици природе).
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Грађевински радови:
 Земљани радови и ископи у долини
кањона за провлачење инфраструктуре за
мини електране.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Забрана радова и активности које би измениле карактер дивље природе и довеле у питање
основне карактеристике овог типа предела;
 Заштићена природна добра треба да задрже статус заштите, функције и начина
управљања и старања;
 Очување високог квалитет вода у рангу чистих брдско-планинских потока;
 Шумске комплексе и забране утврдити као шуме са приоритетном функцијом заштите и
одрживог коришћења;
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Пошумљавања вршити искључиво аутохтоним врстама у складу са еколошко-биолошком
основом подручја;
 Развој ловног и риболовног, рекреационог туризма и „free climbing“ рекреационих
активности.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
 Нема картираних елемената
ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ







СтПР Строги резерват природе III степена, „Клисура реке Ресаве”;
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите, биће укључен Предео
нарочите природне лепоте „Ресава”. Подручје предложено за потенцијалну међународну
ЕМЕРАЛД мрежу;
СтПР Строги резерват природе I и II степена, „Клисура реке Ресаве”. Налази се у склопу
ПнПЛ Предео нарочите природне лепоте „Ресава”, у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице,
Јеловог потока и Бељаничке реке;
СтПР строги резерват природе III степена. Налази се у склопу ПнПЛ Предео нарочите
природне лепоте „Ресава”, у сливу река Ресаве, Суваје, Чемернице, Јеловог потока и Бељаничке
реке. Подручје предложено за потенцијалну међународну ЕМЕРАЛД мрежу;
У оквиру будућег парка природе „Бељаница–Кучај” издваја се подручје под режимом
заштите II степена „Ресавица– Некудовска река”. Важно за укључивање у мрежу еколошки
значајних подручја, EMERALD мрежа;

Де13;Де22;Де28;Де36;Па10

ТКП-03: КОТЛИНЕ И КРАШКА ПОЉА (УВАЛЕ) У ПОДРУЧЈУ
РАЗВОЈА КРАШКИХ ОБЛИКА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Крашки облици: пећине, понорнице,
врела, водопади, понорске јаме;
 Узани појас приречне вегетације дуж
водотокова;
 Присуство термалних и
термоминералних вода.
Секундарне:
 На алувијуму у котлинама комплекси
обрадивих површина, мањи воћњаци,
местимично пашњаци.
Терцијарне:
 Неактиван рудник и старо рударско
насеље;
 Заштићени споменици природе;
 Објекти сакралног и градитељског
наслеђа;
 Насељен предео.
ОПИС КАРАКТЕРА
Добро дефинисане морфолошке целине долина окружених стрмим странама планина и брда.
Стране долине су највећим делом под шумом/шикаром. У долини земљиште се обрађује, што
даје осечај присуства човека у иначе дивљој природи која их окружује. Просторни обрасци
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поља, правилних и полуправилних ивица, дефинишу димензије долина. Предео је настањен.

Листопадне
шуме и
шуме/шикаре

Комплекси
аграрних
површина

Културе
четинар
а

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Геолошку подлогу котлина и крашког поља чине: алувијум, миоценски седименти, пермски
црвени пешчари и алевролити и кредни флиш, подређено кречњак. На алувијалној равни
заступљени су комплекси обрадивих површина и терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације. На терену са већим учешћем природне вегетације јављају се пашњаци.
Покривач дрвенасте вегетације на странама котлине чине листопадне шуме и разређене шуме
/шикаре. Доминантна су термофилна станишта заједнице сладуна и цера (Quercetum frainettocerris carpinetosum orientalisB. Jov. 1953); ретко мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanumB. Jov. 1976) и осиромашени стадијуми – шикаре (грабића). На алувијалној равни,
дуж река задржао се узани појас приречне вегетације. Ту се јављају влажна станишта (нпр.
беле врбе). Интензитет коришћења земљишта је умерен. Облик поља је мешовит,
попуправилан (органски). Поља су у делу долина ограђена живицама. Шуме у државном
власништву представљене су вештачки подигнутим састојина смрче, црног бора, за потребе
добијања техничког дрвета; шикара грабића за сталну заштиту шума. Ово су предели обнове
старих и развоја нових туристичких објеката и услуга.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Сукцесија разређене шуме/шикаре, што
указује на напуштање обраде њива и
пашарења.
Грађевински радови:
 Ширење викенд насеља;
 Напуштени и деградирани туристички
објекти.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Очување преосталих историјских образаца њива и пашњака са нагласком на обнови
живица;
 Задржавање аутохтоног карактера листопадних шума у окружењу;
 Плански и ограничени развој туристичких капацитета и активности базираних на
природном и сакралном наслеђу.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА


112. Манастир Сисојевац – Сисевац (Манастир је подигнут 1398. године)

ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
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147 СП Споменик природе Ресавска пећина
319 СП Споменик природе - Водопад Лисине

Де10; Де38;Де40;

ТКП-04: ПОБРЂЕ У ПОДРУЧЈУ РАЗВОЈА КРАШКИХ ОБЛИКА
ПРЕТЕЖНО ПОД ШУМОМ

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Визуелно кохерентна и континуална
подручја под шумом;
 Кањонски тип речне долине.
Терцијарне:
 Железничка пруга;
 Саобраћајница;
 Манастирски комплекс.

Визуелно
кохерентна подручја
Кањонски
тип речне
долине

ОПИС КАРАКТЕРА
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под шумом

Брдовит, дисециран предео, урамљених узаних визура, претежно под листопадном шумом.
Комплекси обрадивих површина заузимају нижа подручја. Предео има јасно визуелно
јединство и идентитет различит од окружења.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 600 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. У геоморфолошком погледу ово је подручје
развоја надземних и подземних крашких облика, са нагибима 7–15º и 15-30º (местимично и
преко 30º). Тип земљишта је сирозем, црвеница и дистрично смеђе земљиште. Земљишни
покривач доминантно чине листопадне шуме, разређене шуме/шикаре и на једној локацији
мешовите шуме. У нижим деловима јављају се енклаве комплекса обрадивих површина.
Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је континуална. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Доминантни визуелни елементи су
кањон реке и шума. Затупљене су термофилне храстове шуме сладуна и цера (Quercetum
frainetto-cerrisRud. 1949). На падинама јаруга заступљена су мезофилна станишта брдске
букве (Fagetum submontanum B. Jov.1976). Шикаре грабића припадају HCV4 категорији,
обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за
заштиту од ерозије (шикаре). У пределу су поред приватних и шуме у државном власништву.
Основна намена државних шума је стална заштита (шикаре грабића), јер преовлађују по
величини површине. Друге државне шуме имају основну намену добијање техничког дрвета изданачка шума букве, багрема, цера; вештачки подигнуте састојине црног бора, ариша,
смрче, боровца.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР:
Животна средина:
 Железничка пруга;
 Прометна саобраћајница;
 Експлоатација техничког дрвета.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Овај тип карактера предела представља природно окружење манастира Манасије,
непокретног културног добра изузетног значаја, стога је очување аутохтоног, шумовитог
карактера предела од изузетног значаја. Оквирне смернице су:
 Очување шумских састојина кроз одговарајуће мере и обнову, фаворизујући аутохтоне
врсте лишћара;
 Очувати шумовити карактерт предела, избегавајући било какве урбане утицаје;
 Очување и обнова приречне вегетације кроз садњу и природну регенерацију.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА


Манастир Манасија који је описан у ТКП-08 „Клисурасте речне долине“
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Де08;Де09;Де19;Де29;Де31;Де32

ТКП-05: ПОБРЂЕ У ПОДРУЧЈУ РАЗВОЈА КРАШКИХ ОБЛИКА
ПОД ШУМОМ /ПАШЊАЦИМА/ОБРАДИВИМ ПОВРШИНАМА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Брдовита местимично стрма топографија;
 Појава клисура, врела, пећина, вртача,
бара, извора;
 Фрагменти лишћарских шума;
 Заступљене су ретке, рањиве и угрожене
врсте (RTE);
 На пропланцима видиковци.
Терцијарне:
 Пешачка европска трансверзала;
 Археолошки локалитети;
 Насељен предео;
 Уређена излетишта и објекти сеоског
туризма.

Фрагменти
лишћарски
х шума

Потпу
но
разбиј
ен тип
насеља

ОПИС КАРАКТЕРА
Отворени, изложени предели подножја планина, са изузетним визурним тачкама. Тип
покривача дрвенасте вегетације су остаци шума, сепаратне (фрагментоване) конфигурације,
неправилно обликовани, који окружују комплексе аграрних површина. Поља су кружно и
полукружно распоређена, неограђена, отворена и прате конфигурацију терена. Доминантни
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визуелни елементи су смена шума, пашњака, обрадивих површина, у развијеном брдовитом
рељефу, дисецираном јаругама и водотоцима.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Ниско побрђе, надморске висине од 400 до 700 м. Геолошку подлогу чине јурски кречњаци са
рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци, средње тријаски кречњаци, доње тријаски
кластити и пермски црвени пешћари, алеврити. У геоморфолошком погледу ово је подручjе
развоја надземних и подземних крашких облика, у делувијално-пролувијалном рељефу
интензивног спирања и јаружења, са нагибима 7–15º (и преко 30º). Земљиште припада типу
сирозема, црвенице и гајњачи у лесивирању. Покривач дрвенасте вегетације чине листопадне
шуме, разређене шуме/шикаре. У пределу су поред приватних и шуме у државном
власништву. Основна намена државних шума је добијање техничког дрвета, заштита од
ерозије и стална заштита шума (шикаре грабића). Поред шикара грабића, забележене су и
следеће састојине: изданачка шума багрема, цера, букве; вештачки подигнуте састојине црног
бора, смрче. Заступљена су станишта термофилних храстова, сладуна и цера (Quercetum
frainetto-cerris Rud. 1949). На падинама јаруга мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum B. Jov. 1976). Шикаре грабића припадају састојинама HCV4 категорије (FSC
standard) јер обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од
пресудног значаја за заштиту од ерозије (шикаре). Остаци шума су сепаратне
(фрагментоване) конфигурације. Доминантни су терени под аграром са већим учешћем
природне вегетације и пашњаци. Јављају се суве и умерено влажне травне формације. На
мањим деловима јављају се комплекси обрадивих површина. Живице су заступљене,
правилне до криволинијских. Предеони образац је дендрични. Облик поља је органски
(традиционалан). Величина поља мешовита, врло мала, мала и средња. Гајење
пољопривредних култура је традиционално. Доминантни визуелни елементи су смена шума,
пашњака, обрадивих површина, у разгибаном брдовито брежуљкастом рељефу.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Прогресивна сукцесија шумске
вегетације на напуштеним пашњацима и
њивама.
Социјални утицаји:
 Депопулација села и старачка
домаћинства.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Ово је предео јединствен по својим визуелним карактеристикама, са великим потенцијалима
за развој базиран на природним потенцијалима, воћарство (боровница, малина), сеоски
туризам, стога је од изузетног значаја заштита његове постојеће композиције и целовитости
карактера.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
213. Милива Црква у Миливској клисури
214. Милива лок. Мала Милива, археолошки локалитет
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ТКП-06: БРДСКО-ПЛАНИНСКИ ПРЕДЕО ПРЕТЕЖНО ПОД ШУМОМ

Де25; Де30; Ја02; Ја03, Ре01; Ре02; Ре04; Кг08; Кг14; Кг21; Кн03; Кн04;
Па15; То04; Ар14; Ћу12;
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:


Истакнут рељеф са врховима, дугачким
косама и уским клисурастим долинама;
 Велике просторно повезане површине под
шумом;
 Учешће шума прашумског тима и старих
шума;
 Заступљене су ретке, рањиве и угрожене
врсте (RTE).
Секундарне:
 Неравномерно до групимично распоређени
пашњаци/ливаде;
 Присуство остатака традиционалне
архитектуре;
 Значајни објекти сакралне архитектуре.

Јаруге и
вододерине
„Велика
парчад“
шуме

Уска,
клисураста
долина
Ливаде,
пашњац
и

571

ОПИС КАРАКТЕРА
Предео стрмих падина, дисециран клисурастим долинама сталних и повремених водотокова,
јаругама и вододеринама. Ово је предео пространих, неправилно обликованих листопадних шума,
са великим учешћем старих шума, преко 100 година старости, и појавом шуме прашумског типа.
Шумско - пашњачки карактер овом типу предела дају разбацане и групимично распоређене ливаде
и пашњаци на билима и дугачким косама. Највећим делом овај тип предела обухвата ненасељене
делове атара села, ретко насељене и делом насељене. Шуме су кључни визуелни елеменат овог типа
предела.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Предео стрмих падина и интензивног спирања и јаружења, надморске висоне од 300 до 1000м и са
деловима изнад 1000м који припадају планинском подручју. Рељеф је делувијално пролувијални,
подручје интензивног спирања и јаружења и заступљеним свим видовима ерозије. Овај тип
карактера предела јавља се на различитој геолошкој подлози (палеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити, затим палеозојске зелене стене и на мањој површини палеозојски албитски
гранит као и миоценски вулканити и пирокластити и јурски кречњаци, пермски црвени пешчари и
алевролити и кредни флиш, подређено кречњак). Земљишта припадају литосолу, рендзинама,
сирозему, црвеници и дистично смеђем земљишту. На планинским падинама развила се густа мрежа
потока са сталним токовима који су дубоко урезали своја корита, стварајући долине чије су стране
већих падова од генералних планинских нагиба. У њима су формиране уске алувијалне равни као
делови рељефа најнижих падина ове морфолошке целине. Између токова се спуштају дугачке косе.
Водотоци граде дендричне обрасце. Доминантан земљишни покривач је листопадна шума, која је
опредељујућа карактеристика издвајања овог типа каракетра предела. На гребенима запажају се
пошумљавања четинарским врстама. Просторни образац дрвенасте вегетације је визуелно хомоген
са снажним визуелним јединством. Пашњаци и проређене шуме и шикаре мање су заступљени као и
четинарске шуме (пошумљавање). На нижим теренима и у долини реке јављају се комплекси
обрадивих површина, као и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Са врхова
планина сагледавају се дугачке визуре. Предеони образац припада типу „великих парчади“ шуме.
Најзаступљенија су мезофилна стамништа планинске букове шуме (Fagetum montanum B. Jov. 1976)
и ксеромезофилна станишта (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979), затим станишта термофилних
заједница грабића (Carpinetum orientalis), мезофилна станишта: брдске букве (Fagetum
submontanum). Намене државних шума су: обезбеђивање основних еколошких услуга у критичним
ситуацијама - шуме од пресудног значаја за заштиту од ерозије, високе заштитне вредности глобално, регионално или национално значајне концентрације биодиверзитета, приоритетне
функције заштите вода (и минералних извора), I и II степена и добијања техничког дрвета.
Обухваћени делови атара имају одлике ненасељеног подручја, слабо насељеног и делом насељеног
подручја са типовима: потпуно разбијено насеље, збијено линеарно насеље, збијено насеље
комбиноване структуре, полузбијено линеарно-зракасто насеље.
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САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Сеча шуме и ерозија земљишта;
 Превођење пашњака у разређене
шуме/шикаре, прогресивна сукцесија
шумске вегетације;
 Спорадична појава превођења пашњака у
комплексе обрадивих површина;
 У подножју планина запажа се напуштање
пољопривредних површина, са остацима
воћњака, које прелазе у шикаре;
 Велике површине под разређеним шумама и
шикарама;
 Велико учешће изданачких шума и багрема;
 Утицај вештачки подигнутих култура
четинара на земљиште и слику предела.
Морфологија насеља:
 Тенденција ширења нове градње дуж
појединих путева, која нарушава
компактност изградње и морфолошки тип
насеља.
Социјални утицаји:
 Одумирање села, старачка домаћинства.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Присуство четинарских састојина је посебно штетно. Вредност за заштиту природе ових шума је
такође редукована одступањем од аутохтоних врста. Стога су оквирне смернице:
 Очување и обнова аутохтоног карактера листопадних шума;
 Обнова шумског карактера подручја кроз пошумљавање великих површина у подручјима
разређене шуме и шикара;
 Очување и обнова приречне вегетације кроз садњу и природну регенерацију;
 Формирање нових подручја пошумљавања и повезивања остатака шума;
 Очување и обнова органског обрасца ливада и пашњака;
 Сачувати ненарушен карактер шуме, избегавајући било какве урбане утицаје и подстицање
економске одрживости шума – нпр. промовисање употреба локалних шумских производа.
Присуство бројних археолошких локалитета, сакралних објеката и објеката традиционалне
архитектуре дају овом типу каракетра посебну вредност. Стога су оквирне смернице:
 Спречити нарушавање компактности традиционалног морфолошког типа насеља;
 Уређење заштићене околине, као и целокупног простора заштићене околине, а у складу са
прописаним условима службе заштите културних добара, Завода за заштиту природе и
других надлежних институција;
 Коришћење потенцијала наслеђа у туристичке и едукативне сврхе.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
218. Ланиште Градац, вишеслојно градинско насеље
старијег гвозденог доба.
220. Белица Лок. Градина, једнослојно градинско
насеље старијег гвозденог доба.
235. Горње Штипље Градина, бројни археолошки
материјал датован у антички период.
238. Драгошевац Јеринин град, на локалитету се виде
делови бедема и кула зидани локалним каменом у
кречном малтеру.
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264. Каменица Лок. Питоми гај, у густој шуми
налази се некропола са бројним каменим
надгробницима.
380. Средњевековни град – Честин лок.
Градина, налазиште са остацима фортификације.
391. Пајсијевић лок. Градац, остаци зидова
утврђења.
299. Лешје лок. Баба, једнослојно градинско
насеље из старијег гвозденог доба.

328. Беочић Лок. Гумниште, представља једнослојно
градинско насеље из гвозденог доба.
343.Секурич Обзовљак, остаци утврђеног насеља
градинског типа, датовано у гвоздено доба.
344. Секурич Лок. Јелењак, остаци насеља датованог у
старије гвоздено доба.
345. Секурич Збеговиште, бројни површински налази
фрагментоване римске керамике, оружја и оруђа.
346. Секурич Градац, рушевине рановизантијског и
средњовековног утврђења.
347. Пајковац Градиште – Девојачка стена, остаци
темеља и зидова средњовековног утврђења.
250. Грошница лок. Градина, материјал проналажен на
локалитету ранијих година указује на позноримски и
средњовековни период, док М. Стојић на основу техника
градње бедема локалитет датује у гвоздено доба.
257. Дулене лок. Гробљиште (Раћња),
позносредњовековна некропола са надгробним
обележјима од грубо обрађеног камена.
246. Голочело лок. Пањевац, позносредњовековни
надгробни споменици, од којих је на једном урезан крст.
247. Голочело лок. Смрдан (Николића мала), у шуми
постоји велики број надгробних плоча од сумарно
обрађеног камена.
249. Грошница лок. Црквина, остаци цркве брвнаре
која је 1943. године обновљена, а током 70-их година
прошлог века запаљена.
275. Страгари Црквa у Вукојевцу, остаци једнобродне
камене цркве са апсидом на истоку
261. Каменица лок. Јовање, трагови некрополе са
каменим надгробним споменицима
263. Каменица лок Црквина остаци цркве у облику
триконхоса, зидане од камена у кречном малтеру и
некропола око ње (прву половину XV века).

300. Лешје лок. Ћурчар, остаци једнослојног
насеља старијег гвозденог доба.
378. Остриковац/Ђула, остаци једнослојног
градинског насеља из старијег гвозденог доба.
031. Манастир Јошаница - Јошанички
Прњавор (1979,1881, 1885)
135. Црква Св.Николе "Манастирак" у
Крушевици (XV век).
076. Зграда Војина и Милоја Павловића у
Дуленима
106. Споменик Првог светског рата у Аџиним
Ливадама, споменик је подигнут у част страдалих
војника и њихових официра у периоду од 19121918. године.
096. Манастир Дењковац - остаци
средњевековног манастира.
072. Манастир Благовештење рудничко (крајем
XIV века).
075. Рушевине зване "Црквине" (са Црквом
"Петковицом") код Страгара (постојала и пре
1379. године).
082. Средњовековни утврђени град Сребрница
(најранији извори потичу из 1395.године).
040. Црква манастира Каменац у Честину (
почетком XV века).
041. Кућа Петра Туцаковића у Честину, година
градње 1817.
067. Стара школа у Честину, сазидана седамдесетих
година XIX века.
117. Манастир Свете Богородице –
Лешје (1355 - 1360. год).
181. Црква Св.Духа у Јовцу (током XIX и XX
века).

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ:




88 ОРП Општи резерват природе Винатовача
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница, у поступку заштите. Важно за укључивање у мрежу
еколошки значајних подручја, као EMERALD мрежа
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Кн07;

ТКП-07: БОРАЧКИ КРШ

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Специфични ерозивни микрооблици
рељефа: пирамиде, ступови, купе,
назупчени гребени;
 Са врха Борачког крша и на Борачки крш
дугачке визуре.

ОПИС КАРАКТЕРА
Изложен, доминантан и специфичан карактер предела Борачког крша, издваја овај предео као
препознатљив репер, знаменитост Гружанског подручја. Карактеришу га јако стрми,
стеновити и разривени делови вулканског масива Јашевца. Са врха Борачког крша пружају се
визуре на дуге дистанца, на долину Груже, Гружанско језеро и околна села.

Специфични ерозивни
микрооблици рељефе

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Борачки крш се простире са леве стране Борачке реке, десне притоке Груже. Чини га јако
стрми, стеновити и разривени део вулканског масива Јешевца. Стене Борачког крша су остаци
вулканског нека (вулкански облик рељефа који настаје надимањем густих маса киселе лаве) настале

575

током средњег миоцена и старости су око 20. милиона година. Као последица водне ерозије и удара
ветра, од еруптивних стена дацита и андезита, створени су специфични ерозивни
микрооблици рељефе. Ови облици представљају природни феномен у еруптивним стенама.
Земљишни покривач чине листопадне шуме и разређене шуме шикаре, као и изданци стена
без вегетације и коре распадања, који су распрострањени. Стене су андезитског порекла, и
одликују се веома великом чврстином и постојаношћу. У околини је познат „борачки камен“,
који се због своје карактеристичне боје и светлуцавих делова, користи као украсни камен у
грађевинарству. У Борчу и околним селима, направљене су камене ограде од овог камена.
Пећина „Соколова рупа“ се налази на стрмој и тешко приступачној литици испод највишег
врха Борачког крша. Настала је проширењем пукотине из које је у далекој прошлости
избијала изворска вода. Сам Борачки крш је ненасељен, док насеље Борач у подножју Крша
има морфолошке одлике разбијеног типа насеља.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Површински коп камена.
Грађевинско налсеђе:
 Стил изградње: савременотрадиционалан и савремен, а ретко
традиционалан.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Промоција и презентација природне баштине и културно-историјског наслеђа;
 Интегрална заштита и програмско повезивање природних и културних добара;
 Очување препознатљивог природног амбијента и кључних карактеристика предела;
 Заштита и обнова нарушених и деградираних екосистема, посебно еродираних станишта;
 Интензивне мере неге (проредима) и спровођење других мера превентивне и
репресивне заштите шума;
 Спречавањем даље деградације шума и пошумљавање нестабилних терена.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
038. Средњовековни град Борач (Црква Св. Арханђела, град, гробље).
 Борачки град (Прва помињања овог града потичу из половине XIV века).
 Црква Св. Арханђела (Време осликавања цркве - 20. јули 1553. године).
 Старо гробље у Борчу (Старо гробље у Борчу са надгробницима из XVIII и XIX века, јединствено
је због тога што представља нетакнуту целину).

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


Део магматског комплекса Борач – Котленик, будући споменик природе геолошког и геоморфолошког
карактера.
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ТКП-08: КЛИСУРАСТЕ РЕЧНЕ ДОЛИНЕ

Де12; Де17;Де18; Де35; Па09; Па11; Ћу07; Ћу22; Ре10; Ре14; Ре15; Ре16;
Кг22; Кг23; Кг30; То17; То19; Ар30; Ар34; Ар35; Ар37
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Појава врела, водопада и понорница;
 Бистри брдско планински бујични водотоци;
 Многобројни извори;
 Извори лековите воде;
 Местимично старе састојине букве (100-120
година).
Секундарне:
 Поједине клисурасте долине доступне само
шумским и планинарским стазама;
 Акумулациона језера.
Терцијарне:
 Излетишта и викенд зоне;
 Напуштене старе воденице;
 Подручја заштите природе;
 Значајни
објекти
сакралне
архитектуре,
грађевинског наслеђа, и бројни археолошки
локалитети.
ОПИС КАРАКТЕРА
Клисурастe – кањонске „V“ долинe, окружене стрмим и шумовитим падинама. У окружењe долина
заступљене су густе листопадне шуме. Локално се јављају изданци стена без вегетације. Предео је
линеаран, затворен, кратких визура. Ток реке је природан са узаним појасом приречне вегетације. У
ширим алувијалним равнима долина комплекси аграрних површина.
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Стрме
стране
клисуре
обрасле
листопа
дном
шумом

Очуван
појас
приречне
вегетациј
е Бистри
брдско
планински
бујични
водотоци

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Клисурасто – кањонске, уске, благо нагнуте, долине горњих токова река у брдском висинском
појасу од 200 до 500 м.н.в. Геолошка подлога овог типа предела је различита. Чине је делимично
јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци и пермски црвени пешчари и
алевролити. Стране клисура су стрме са нагибима у просеку 15-30º (и до 64º) и обрасле су густом
листопадном шумом. Локално се јављају изданци стена без вегетације. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно (повезано). Педолошки састав је различит, чине га
скелетоидно и скелетно земљиште, црвеница (црвено-смеђе кисело земљиште на црвеним
пешчарима), смеђе кисело земљиштe на пешчару. У дну долина флувисол. Токови река су природни,
вијугави, са узаним појасом приречне вегетације. У овом типу каракетра предела јављају се
понорнице, врела, водопади. Земљишни покривач, на алувиону делимично чине терени под аграром
са великим учешћем природне вегетације. Спорадично се на међама појављује појединачно дрвеће.
Заступљене су следеће шумске заједнице: изразито мешовите, реликтне полидоминантне, средње
високе шуме, са склопљеним или готово потпуно склопљеним спратом дрвећа у коме својом
бројношћу доминира брдска букова шума (Fagetum submontanum mixtum Mišić), затим станишта
китњака и цера (Quercetum petraeae-cerris B. Jov.1979) и станишта термофилних храстова сладуна и
цера (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalisB. Jov. 1953). Поред ови и ниске, светле шуме,
са склопљеним или готово потпуно склопљеним спратом дрвећа у коме својом бројношћу доминира
грабић (Syringo-Carpinetum orientalis Mišić). Шикаре грабића припадају HCV4 категорији,
обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од пресудног значаја за
заштиту од ерозије (шикаре). У државним шумама налазе се доминантно шикаре грабића; висока
(једнодобна) шума букве; изданачка шума цера, букве. Основна намена ових шума је стална заштита
стрмих падина, као и добијање техничког дрвета. Долине су делимично настањене. Насеља су
разбијеног и потпуно разбијеног морфолошког типа. У појединим долинама саобраћајнице и
шумски путеви.
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САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Бујични токови, ерозија и појава клизишта;
 Огољавање падина у близини викенд насеља;
 Процес прогресивне сукцесије шума.
Животна средина:
 У појединим клисурама изграђене
саобраћајнице;
 Дуж реке, у клисури Грзе, викенд насеље са
великим бројем викендица и нерешеним
одводом отпадних вода;
 У самим изворишним деловима вода је чиста,
али се у доњим токовима региструје лош
квалитет воде због антропогеног утицаја, тако да
је чини неупотребљивом.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Очување и обнова аутохтоног карактера листопадних шума;
 Очување и обнова приречне вегетације кроз природну регенерацију;
 Коришћење потенцијала лековитих вода и развој бањског туризма;
 Коришћење потенцијала наслеђа у туристичке и едукативне сврхе;
 Очување шумовитог окружења манастирских комплекса;
 Санирање старих напуштених воденица;
 Контрола ширења викенд зона и решавање одвођења отпадних вода;
 Измуљавање акумулација.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
114. Црква Св. Јована Главосека – Забрега,
време изградње манастира је крај XIV евентуално
XV век.
115. Манастирски комплекс Намасија –
Забрега, комплекс је датован у XIV-XV век.
283. Стубица, Манастир Светих Арханђела у
Стубици.
 Забрега Црква I (284)
 Забрега Црква II (285)
178. Манастир Раваница - Сење, Ћуприја (из
седме деценије XIV века).
020. Манастир Манасија (подигнута је 1407 –
1418.године).
212. Двориште лок. Златус (остаци цркве Св.
Јована Златоустог).

091. Воденице и ваљавице на реци Сребрници у
Љубичевцу (углавном саграђених у XIX веку).
136. Манастир Каленић (саграђен је почетком XV века).
071.Манастир Вољавча (подигнута је почетком XV век).
167.Ристића воденица у Манојловцима (саграђена
средином XIX века).
168.Воденица Алексе и Рајка Ђурића у Манојловцима
(саграђена у другој половини XIX века).
155. Црква Св.Николе - Доња Шаторња (настао је око
1425. године).
375. Сење Мириловска пећина.

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ








Врело Грзе предложено за заштиту као споменик природе. До стицања статуса заштићеног
природног добра, на наведеном подручју планираном за заштиту, за које је у току припрема студије
заштите, примењиваће се режим коришћења простора који одговара режиму заштите III степена.
ПС 45 Природни споменик Раваничка пећина
539 ППНКД Природни простор око непокретног културног добра - Природни простор око
манастира Манасија
Клисура је планирана за заштиту као део клисуре реке Ресаве, важне за укључивање у мрежу
еколошки значајних подручја, прво као EMERALD, а затим NATURA 2000, као и значајних
подручја за заштиту птица (IBA), биљака (IPA) и лептира (PBA).
201300015 ПП Парк природе Кучај – Бељаница у поступку заштите, издваја се подручје под
режимом заштите II степена „Ресавица– Некудовска река”.
Важан за укључивање у мрежу еколошки значајних подручја, за формирање будуће EMERALD
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мреже.

Де06;Де11;Ја19;Па19;Ћу23;То05;То22; Кн16;

ТКП-09: ПАДИНЕ ПОБРЂА ПРЕТЕЖНО ПОД ОБРАДИВИМ
ПОВРШИНАМА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Истакнута брежуљкасто-брдовита
топографија;
 Пре неповезани остаци лишћарских шума;
 Заступљене су ретке, рањиве и угрожене врсте
(RTE);
 Средње до дугачке визуре.
Секундарне:
 Комплеси аграрних површина;
 Плантажни виногради.
Терцијарне:
 Почеци развоја сеоског туризма;
 Насеља различите морфолошке структуре.

ОПИС КАРАКТЕРА
Лоциран у побрђу планина, брежуљкасто - брдовит предео, местимично стрме топографије.
Ово је предео сличан типу предела ТКП 05, али за разлуку од њега, мањих је нагиба, и са
мањим ограничењима за пољопривреду. Стога овај предео садржи значајан проценат
обрадивих површина, често повезаних са насељима разбијеног морфолошког типа. Очувани су
разбацани фрагменти листопадних шума. Просторени образац њива је органски
(традиционални). Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано.
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Оста
ци
шума

Разбијени тип
насеља

Комплекси
аграрних
површина

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 600 м. У геоморфолошком погледу
ово је подручје интензивног спирања и јаружења и делимично подручје развоја крашких
облика, са нагибима 7–15º (и преко 30º). Терен је дисециран водотоковима и јаругама.
Геолошку подлогу чине миоценски седименти, слабо везани пешчари, конгломерати, глине,
подређено кречњак; доњепалеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити, крдни
флиша, подређено кречњака. Заступљено је еутрично смеђе земљиште, лесивирана гајњача,
гајњача, црвеница, сирозем и дистрично смеђе земљиште. Земљишни покривач чине
комплекси обрадивих површина и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације,
као и разређене шуме/шикаре. Виногради и воћњаци су заступљени на падинама, на нижим
котама. Предеони образац је мешовит: линеаран и дендричан. Образац њива је планиран.
Паралелне структуре, у низу, мале и средње величине, делимично терасасто формиране.
Облик поља је органски (традиционалан). Гајење пољопривредних култура је традиционално.
Местимично се јављају остаци шума дуж водених токова. На падинама и странама уских
долина потока и у јаругама преовлађује шума. Спорадично се јављају мешовите шуме,
културе четинара. Приречна вегетација је континуална. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Доминантни визуелни елементи су смена
шума, пашњака, обрадивих површина, у развијеном брдовито брежуљкастом рељефу.
Заступљена су станишта термофилних заједница: храстова сладуна и цера са грабићем
(Quercetum frainetto-cerriscarpinetosum orientalis), мезофилна станишта брдске букве (Fagetum
submontanum), ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B.
Jov.1979),станишта регресивних стадијума шуме – шикаре. Државне шуме имају основну
намену добијање техничког дрвета, сталну заштиту шума (шикаре грабића) и заштиту
земљишта од ерозије - изданачка шума букве, багрема, цера; вештачки подигнуте састојине
црног бора, смрче. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике:
збијеног линеарног насеља, разбијеног типа насеља, збијеног линеарно - зракастог насеља
полузбијеног линеарно-зракастог насеља, полузбијеног линеарног насеља.
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САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Местимично напуштање пољопривредних
површина са ширењем багрема;
 Екплоатација огревног дрвета у
приватним шумама;
 Појава клизишта;
 Пошумљавање четинарским врстама.
Животна средина:
 Делимично загађени водотоци;
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Очување остатака шума;
 Очување постојеће композиције и целовитости предела;
 Развој сеоског туризма.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
208. Пањевац лок. Градац, римско утврђење.
218. Ланиште Градац, вишеслојно градинско насеље старијег гвозденог доба.

Де03;Ре03;Ја18;Кн08;То06;То23; Ар29; Кг09; Ар36

ТКП-10: ПАДИНЕ ПОБРЂА - МОЗАИК ШУМА/ПАШЊАКА/
ОБРАДИВИХ ПОВРШИНА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Бистре и незагађене воде горњих токова
река;
 Извори лековите воде;
 Остаци већих шумских масива;
 Букове шуме старости 100-120 година;
 Заступљене ретке, рањиве и угрожене
врсте (RTE).
Секундарне:
 Комплеси аграрних површина и пашњака.
Терцијарне:
 Села сачуване традиционалне
архитектуре;
 Викенд зоне;
 Насеља различите морфолошке структуре;
 Бројне чеке и ловно подручје.
ОПИС КАРАКТЕРА
Предео карактерише серија брда и клисурастих речних долина и јаруга. Већи шумски масиви
су најчешће у јаругама, а на билима мозаик воћњака, ораница, пашњака. Визуелно јединство
покривача дрвенасте вегетације је кохерентно. Доминантан визуелни елеменат је дисециран
рељеф и мозаични распоред шума, пашњака, воћњака и њива. Предеони образац претежно
припада типу „великих парчади“ шуме.
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Пашњаци

Остаци већих
шумских
масива

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 700 м, са нагибом 7–15º (и преко 30º).
Геолошка подлога је разноврсна: палеозојске зелене стене; доње тријаски кластити и средње
тријаски кречњак; кредни флиш, подређено кречњака; доњепалеозојски гнајсеви, микашисти,
амфиболити, кварцити, на мањој површини јурски кречњаци са рожнацима (офиолитски
меланж), кречњаци и миоценски вулканити и пирокластити. Терен је дисециран клисурастим
долинама река, притока и јаругама. Педолошки састав припада сирозему, гајњачи, еутрично
смеђем и дистрично смеђем земљишту на кречњаку. Земљишни покривач чине остаци
листопадних шума, разређене шуме/шикаре и пашњаци у удолинама, јаругама и стрмијим
теренима. На билима и блажим странама побрђа, као и у долинама река заступљени су терени
под аграром са већим учешћем природне вегетације и комплекси обрадивих површина,
воћњаци и плантаже бобичастог воћа. Ово је воћарско-ливадско-сточарско подручје. Облик
њива, воћњака је традиционалан (органски). Живице великим делом повезане, понекад
тракасте, и везане за мање и веће парцеле шума. Пашњаци се јављају групимично,
неравномерно распоређени. Спорадично се јављају мешовите шуме, културе четинара.
Газдовање у државним шумама је у функцији добијања техничког дрвета: изданачке шуме
липа, букве, багрема и сладуна, као и вештачки подигнуте састојине смрче и црног бора.
Заступљена су термофилна станишта шума сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rud.
1949), ксеромезофилна станишта китњака, цера и граба (Quercetum petraeae-cerris B.
Jov.1979), широко узевши станишта мезијске шуме цера, мезофилна станишта брдске шуме
букве (Fagetum submontanum B. Jov. 1976), станишта китњака и граба (Quercetum-Carpinetum),
брдске шуме букве (Fagetum moesiacae submontanum). Шикаре грабића припадају HCV4
категорији, јер обезбеђују основне еколошке услуге у критичним ситуацијама - шуме од
пресудног значаја за заштиту од ерозије. Заступљени су суви пашњаци и сезонски влажне и
влажне травне формације, као и умерено влажне травне формације и шумски просеци и
чистине. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је претежно кохерентно
(повезано). Предео претежно припада типу „великих фрагмената шума“. Заступљени су
следећи типови морфологије насеља: разбијено насеље, потпуно разбијено насеље,
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полузбијено насеље. Стил изградње: савремено-традиционалан, савремен и традиционалан.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Некада је била заступљенија производња
шљива и винове лозе. Данас
преорјентација на малине и купине;
 Напуштање парцела, које сукцесијом
прелазе у шуму;
 Вештачко уношење багрема и четинара,
као и изданачко ширење багрема.
Социјални утицаји:
 Oдумирање села и старачка домаћинства;
Експлоатација сировина:
 На појединим локалитетима површински
копови.
Морфологија насеља:
 Mестимично висок и умерен ниво
дисперзије насеља са испољеном
тенденцијом ширења нове градње дуж
путева.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Очување старих шума;
 Обнова шума аутохтоним врстама дрвећа;
 Рекултивација површинских копова;
 Развој бањског туризма.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
327. Град више Жупањевца (Средњовековни град).
235. Горње Штипље, Градина (Бројни археолошки материјал датован у антички период).
382. Бечевица лок. Клик (Остаци утврђења).
383. Борач лок. Селиште (Остаци некадашњег насеља).
039. Мрњина црква у Бечевици (Остаци Мрњине цркве).
363. Јарменовци, лок. Црквине (Остатци средњовековне цркве, датована је у XV-XVI век.).
160. Црква брвнара у Јарменовцима (Подигнута средином XVIII века).
186. Босута Манастирина (Црква се датује у крај XIV односно XV века).
087. Душанова воденица у Доњим Комарицама(Реновирана, тако да су делимично сачувани
оригинални делови).
265. ГорњеКомарице Лок. Јасик (Насељу изразито градинског типа).

584

Ар08; Ар18;Ар17;Ар23;Ар24

ТКП-11: ПАДИНЕ ПОБРЂА ИЗРАЗИТЕ ДЕНДРИЧНЕ СТРУКТУРЕ
ПРЕДЕЛА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Стрма топографија;
 Доминантно остаци листопадних шума;
 Бујични потоци и јаружасте
долине/дубодолине:
 Стара стабла - запис;
 Потенцијали минералних и лековитих
вода;
 Висока погодност за воћарство.
Секундарне:
 Водене површине у депресијама
површинских копова;
 Мешовита пољопривреда умереног до
високог интензитета, очуваних образаца
поља;
 Нови плантажни виногради.
Терцијарне:
 Заступљено више типова морфологије
насеља.

Јаружаст
е
долине/ду
бодолине

Остаци
шума
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ОПИС КАРАКТЕРА
Брдовит, јако дисециран терен. Специфича дендрична структура предела коју формирају
зракасто поређане јаруге и потоци, које прати линеарни образац дрвенасте вегетације. На
билима, између линеарних остатака шума, заступљене су мешовите пољопривредне културе.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Брдовит јако дисециран терен са нагибима углавном од 7 до 15 %, (местимично од 15 до 30
%), надморске висине 200-300 м. Бујични потоци формирали су јаружасте
долине/дубодолине. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак, гранита и кредног флиша, подређено кречњак.
Педолошки слој од псеудоглеја и дистричног смеђег земљишта. Терен пресецају бројни
потоци и вододерине дуж којих се задржала шума, што је условило, специфичан, дендрични
образац дрвенасте вегетације. Шикаре се налазе на стрмим, плитким, каменитим странама и
топлим стаништима. На билима, између линеарних остатака шума, заступљене су мешовите
пољопривредне културе. Земљишни покривач је: листопадна шума и терен под аграром са
већим површинама природне вегетације. Просторни образац пољопривредних површина је
мешовит и пре неправилан (органски). Живице на међама неповезане и претежно
праволинијске. На њивама појединачно дрвеће. Доминантан визуелни елеменат су шуме на
падинама и јаругама са обрадивим површинама на билима. Јављају се изданачка шума липа,
цера и багрема, као и шикара од грабића на малим површинама које припадају државним
шумама и њихова превасходна функција је заштита вода I степена (изузев грабића). Остале
шуме припадају приватним шумама. Заступљена је брдска шума букве (Fagetum moesiacae
submontanum), станишта шума цера (Quercetum cerris), китњака и цера (Quercetum petraeae cerris), шума грабића (Carpionion orientalis moesiacum). Јављају се следећи типови
морфологије насеља: разбијен тип; полузбијен линеарно-зракаст тип; потпуно разбијен тип.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Вештачки подигнуте састојине црног
бора;
 Велико учешће изданачких шума;
 Бројни површински копови;
 У депресијама површинских копова
водене површине;
 На појединим подручјима замена
воћњака ратарским културама;
 Почеци формирање великих плантажа
воћњака;
 Сукцесија шуме на напуштеним
воћњацима ивиноградима.
Социјални утицаји:
 Депопулација села и старачка
домаћинства.
Животна средина:
 Локација неселективне, нехигијенске
градске депоније комуналног отпада;
 Местимично индустријски објекати и
подручја.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Цело подручје погодно за воћарство и виноградарство, враћање традицији узгоја воћа
 Производња меда и регистрација локација испаше пчела;
 Рекултивацији површинских копова;
 Обнова шума аутохтоним врстама дрвећа;
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 Развој бањског, еко и сеоског туризма.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
189. Даросава, лок. Дубрава (Остаци старог гробља, локалитет је датован у крај XVIII-XIX век).
003. Црква брвнара у Даросави, (Саграђена је 1833. године).
190. Јеловик лок. Маџарско гробље (Локалитет је датован у XIX век).
016. Црква св. Томе у Јеловику

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


СП142 Храст цер Загус - запис

Ар19;Ба10

ТКП-12: ПЛАНИНСКО – БРДСКО ПОДРУЧЈЕ ПРЕТЕЖНО ПОД
ШУМОМ ПРОМЕЊЕНЕ МОРФОЛОГИЈЕ

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Остаци шума;
 Изданачке шуме/шикаре;
 Стара стабла –запис.
Секундарне:
 Водене површине у депресијама
површинских копова;
 На нижим котама њиве, виногради,
воћњаци.
Терцуијарне:
 Сакрални
објекти
и
археолошки
локалитети.
ОПИС КАРАКТЕРА
Планинско-брдски предели промењене морфологије услед бројних великих површинских
копова. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно. У подножју и на
падинама парцеле воћњака, винограда, делимично запарложених. Кључни визуелни елемент
чине површински копови.
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Напуштен
површински
коп

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Планинско – брдско подручје, стрмих страна, промењене морфологије услед бројних
површинских копова минералних сировина, са нагибима у просеку 7–15º, а местимично и до
30º. Геолошка подлога од доњепалеозојских гнајсева, микашиста, амфиболита, кварцита и
метаморфних седимента креде. Тип земљишта је еутрично смеђе земљиште и псеудоглеј.
Земљишни покривач чине отворени копови, разређене шуме/шикаре, листопадна шума и
мање површине, у подножју брда, терена под аграром са већим учешћем природне
вегетације, као и комплекса аграрних површина. Запажа се запарложавање парцела њива,
воћњака и винограда. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је кохерентно
(повезано). Намена шума у државном власништву је производња техничког дрвета, на
појединим позицијама је и заштита од ерозије. Остале шуме су у приватном власништву.
Доминантне врсте у остацима шума: изданачка шума сладуна, цера, багрема, граба, липа,
букве, осталих тврдих лишћара и вештачки подигнута састојина црног бора. Насеља имају
одлике полузбијеног и разбијеног и потпуно разбијеног морфолошког типа.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Утицај површинске екплоатације;
 Запарложени виногради;
 Промене у површинама под шумом услед
експлоатације минерлних сировина:
Животна средина:
 Деградација слике предела, депресијама
површинских копова

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
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 Рекултивацију површинских копова након екплоатације;
 Обнова воћњака и винограда.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
002. Црква Св. Архангела у Брезовцу (На основу резултата археолошких истраживања
црква је датована у XVII-XVIII веку).
187. Венчац лок Градина, Мали Венчац.

Де27;Де02; Кг12;Ар15;Ар16

ТКП-13: СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДЕЛИ БРДСКО ПЛАНИНСКОГ
ПОДРУЧЈА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Секундарне:
 Акумулације окружене густом шумом;
 Површински и подземни копови;
 Чисте и веома хладне воде акумулација.
Терцијерне:
 Зоне заштите акумулација;
 Индустријско наслеђе;
 Излетишта.

ОПИС КАРАКТЕРА
Овај тип карактера обухвата подручја чије порекло је доминантно антропогено, односно
промене у карактеру предела су настале радовима као што су: акумулације, површински и
подземни копови, рударска насеља.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Заједничка карактеристика овог типа предела је да се објекти налазе у брдско планинском
подручју, окружени шумом. Станишта храстове шуме заузимају заједнице сладуна и цера
(Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalis B. Jov. 1953), а нешто мезофилнија
станишта заузимају шуме брдске букве (Fagetum submontanumB. Jov. 1976)
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САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Слика предела:
 У време ниског водостаја обале
акумулација су огољене и
неприступачне;
 Површинска екплоатација;
Животна средина:
 Активни каменоломи и рудници;
 Прашина, бука и утицај на ваздух,
водотоке;
 Деградирани предели на локацијама
површинске еклоатације.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Туристичка валоризација ових подручја и рекултивација.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
021. Александров поткоп (Саграђена је 1860.године)
025. ПКИЦ Сењски Рудник (Најстарији рударски комплекс у Србији, оформљен 1860. године)
029. Црква св. Барбаре у Равној Реци
030. Извозни торањ - Равна Река
03. Грошнички водовод

ТКП-14: АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ И РЕСАВЕ

Па04; Па16; Па20; Ћу18; Ћу19;Ћу20;Ла01; Ба05; Ја13; Ја14; Ја15; Св01;
Св05; Де01;
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Остаци влажних шума лужњака и јасена;
 Плодно пољопривредно земљиште;
 Стара стабла –записи;
 Језера и баре мртваја и напуштених меандара.
Секундарне:
 Језера у некадашњим коповима шљунка;
 Изразита геометризација предела.
Терцијарне:
 Мочварна и влажна подручја значајна са
становишта заштите природе;
 Старе обновљене воденице.
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Шумски
забрани

Изражена
геометризац
ија предела

Живице

ОПИС КАРАКТЕРА
Зарављен, хоризонталан терен широких алувијалних равни Велике Мораве и Ресаве. Ово је
типичан планиран, аграрни предео, са насељима окруженим великим пољима, пртетежно под
ратарским културама. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на
међама и парцелама, приречну вегетацију дуж притока и местимично мање шумске забране.
Предеони образац је праволинијски. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Зарављен, хоризонталан терен (0–3º) алувијалних равни у висинском појасу од 100 до 200 м.
Алувијални нанос захвата широк појас уз реку. Доминантан земљишни покривач чине оранице које
се не наводњавају и на мањим површинама комплекси обрадивих површина. Просторни образац
аграрних површина је планиран. Парцеле су формиране у низовима, различитих величина (мале,
средње и велике). Гајење пољопривредних култура, доминантно ратарских, је модерно и
интензитет коришћења земљишта је висок. Обрада пољопривредних површина је модерна и
интензивна. Просторни образац дрвенасте вегетације садржи појединачно дрвеће на међама и
парцелама, местимично и мање забране на једној или више парцела. Живице су слабо заступљене и
фрагментоване. Конфигурација покривача дрвенасте вегетације је фрагментована. Предеони
образац је праволинијски. Геометризација предела је доминантан визуелни елеменат. Заступљена
су саништа влажних шума (лужњака, пољског јасена, врбе, тополе итд), и мање влажних (лужњака
и граба). Пашњаке чине сезонски влажне и влажне травне формације. Обухваћени делови атара
насеља имају следеће морфолошке одлике: збијеног линеарно-зракастог насеља; збијеног насеља
неправилне структуре; разбијеног морфолошког типа насеља; збијеног насеља неправилне
структуре; потпуно разбијеног и полузбијеног морфолошког типа насеља.

591

САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Утицај модерне и интензивне обраде
пољопривредних површина;
 Зарастање мочварних станишта и вештачки
насталих језера;
 Екплоатације шљунка.
Животна средина:
 Лагеровање комуналног отпада у депресије
копова шљунка;
 Умерен до слаб квалитет речних вода;
 Утицај аутопут на пресецање кретања
организама између два дела предела,
контаминација ораница уз аутопут;
 Местимично изражена тенденција ширења
нове градње и формирања групација
кућишта дуж путева.
СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Коришћење језера бивших шљунчара у рекреативе и туристичке сврхе;
 Очување и унапређење приречне вегетације;
 Повезивање живица, остатака шума, пољског дрвећа у функцији интеграције заштите природе;
 Садња заштитних појасева дрвенасте вегетације око насеља и аутопута;
 Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
307. Својиново лок. Ливаде (Откривен је материјал винчанске културе).
308. Својиново лок. Ан (Археолошки материјал чине фрагменти керамичких посуда датовани у старије
гвоздено доба).
312. Стрижа лок. Ливаде (Површинским налазима из енеолита, старијег гвозденог доба, античког и
средњовековног периода).
313. Стрижа лок. Бижоња (Чини фрагментована керамика, датован је у XVI век).
314. Чепуре локалите Врбово (Налазиште средњовековног археолошког материјала)
291. Доње Видово лок. Соколари (На основу покретног археолошког материјала, датован је у
средњовековни период).
381. Лок. Ђиновско гробље, гробље које је на основу облика камених надгробних белега датовано у XVIIXVIII век.
280. Лок. Црквина (Констатовани су остаци грађевине за коју се у народној традицију очувало веровање да
је црква).
279. Лок. Шавац (Антички културни слој са веома слабо очуваним траговима архитектуре датован у III век).
148. Црква Св.Илије – Кушиљево (Подигнута је 1836. године, а обновљена 1891.).
144. Митрова воденица – Седларе
145. Стојићка воденица - Седларе
027. Црква Вазнесења Господњег у Медвеђи (Скромна, типична грађевина свог доба настала на месту
старије цркве, седамдесетих година XIX века)
208. Археолошко налазиште Idimum(антика), у атару села Медвеђа (Остаци античког насаља у
Медвеђи идентификовани су са римским војним упориштем и цивилним насељем Idimum)
401.
Римски пут, Idimum – Horreum Margi

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
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Па01;Ћу01;Св02;Ја01

ТКП-15: МЕАНДРИ, МРТВАЈЕ, СТАРАЧЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Равничарски предео приобаља типичне
меандрирајуће равничарске реке;
 Дуж корита реке узани појас приречне
вегетације;
 Влажне травне формације као и ритска
станишта око мртваја, језера и бара.
Секундарне:
 Поља ораница, мале до средње величине
са појединачним дрвећем на међама;
 Ратарске културе су доминантне;
 Баре и вештачка језера на местима
експлоатације шљунка.

Приречна
вегетација

Експлоатација
шљунка

ОПИС КАРАКТЕРА
Раван, сезонски плављен, приобални појас инундационе равни Велике Мораве. Посебан
карактер овом типу предела дају бројни трагови напуштених корита, мртваја и плитких
издужених језера, која су настала пресецањем меандара. Просторни образац обрадивог
земљишта унутар старих меандара реке је планиран. Највећи део овог типа предела је
ненастањен.
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ДЕТЕРМИНАНТЕ
Динамичан предео природних, сезонских, као и антропогено изазваних промена. Река у овом
делу прави велике меандре који испресецани, формирају делове корита „моравишта“.
Напуштена корита постају мртваје у којима се врши депоновање финих барских седимената,
нехомогених песковито-глиновитих, односно алеврит пескова и глиновитих алеврита, као и
алевритских глина. Образац дрвенасте вегетације је фрагментован и делимично линеаран.
Визуелно је такође фрагментован. Групације трске и других високих хелофита на рубовима
водених басена, пионирска и ефемерна вегетација периодично плављених обала, групације
трске, високих шашева, плавне и влажне ливаде. Гајење пољопривредних култура,
доминантно ратарских, је модерно (интензивно) и интензитет коришћења земљишта је
висок.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Неконтролисана екплоатација шљунка
са бројним трајним морфолошким,
еколошким и визуелним последицама;
 Зарастање мочвара, вештачких језера и
бара.
Животна средина:
 Утицај интензивне обраде ратарских
култура.

СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Контролисана екплоатација шљунка;
 Санација и пренамена вештачки насталих језера;
 Очување континуиране приречне вегетације;
 Очување мозаика мочварних станишта, значајних са становишта
биодиверзитета.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема картираних елемената

заштите

То14;

JOPTo20; JOP To12; JOP Kr16
JOP

ТКП-16: ПРИРОДНО ЈЕЗЕРО
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Раван терен језерских површи;
 Шумски забрани;
Секундарне:
 Интензивна, модерна пољопривреда
у окружењу.

ОПИС КАРАКТЕРА
Језеро издвојено као тип карактера предела због свог природног порекла. Језеро је окружено
ораницама и са неколико шумских забрана у равничарском терену.
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Шумски
забрани

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Клокачко језеро се налази код села Клока, на равном терену од 0 до 3º, на језерској површи,
на еутричном смеђем земљишту. Језеро је окружено, уском ободном траком од ливада,
разређених шума и шикара и са неколико шумских забранау матрици модерне интензивне,
пољопривреде. Обухвата делове атара насеља Клока и Наталинци који су ненасељени.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Животна средина:
 Еутрофикација језера.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Заштитни појас вегетације и екстензификација пољопривреде и широј зони око језера.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
Нема елемената.
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Ба02;Кн19;То03; То09; Ра01; Ра02;Ар02; Па06;Ла04

ТКП-17: ШИРОКЕ АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ ДОЊИХ ТОКОВА РЕКА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Примарне:
 Плодно пољопривредно земљиште;
 Претежно природни ток рекa;
Секундарне:
 Отворена поља под ратарским културама.
Терцијарне:
 Активне и напуштене воденице;
 Више типова морфологије насеља;

ОПИС КАРАКТЕРА.
Равничарско до заталасан терен, релативно добро дефинисаних алувијалних равни доњих
токова река. Ово је предео отворених поља, са ретким живицама, шумским забранима и
појединачним дрвећем, доминантно под ратарским културама. Спорадично се јављају
плантажни воћњаци на великим парцелама. Визуелно јединство покривача дрвенасте
вегетације је слабо, неповезано. Уз речне токове, претежно природног, вијугавог тока, узани
појас приречне вегетације. Гајење пољопривредних култура је интензивно, модерно.

Широка
алувијална
раван

ДЕТЕРМИНАНТЕ
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Зарављен, хоризонталан терен широке алувијалне равни доњих токова реке у висинском
појасу од 100 до 200 м, са нагибом 0–3º. Геолошку подлогу чине миоценски седименати: слабо
везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак и алувијум. Тип земљишта је
смоница глиновито земљиште, у којем преовлађују честице глине и флувисол. Долине су,
поред главног воденог тока, испресецане потоцима и старим коритима река. Земљишни
покривач чине оранице које се не наводњавају и комплекс обрадивих површина. Преовлађују
ратарске културе. Ово је предео отворених поља, делимично без дрвенасте вегетације, сем
ретког појединачног дрвећа на њивама, доминантно под ратарским културама. Спорадично се
на међама појављују живице и појединачно дрвеће. Интензитет коришћења земљишта је
висок. Воћњаци су заступљени на малим парцелама и традиционално су везани за окућнице.
Шумски забрани се јављају на парцелама правилних линија, изоловани и разбацани на целој
површини алувијалне равни, а линеарно формиране (галеријске шуме) прате ток реке у
деловима где нема насипа. Доминантан визуелни елеменат је природан меандрирајући ток
реке са узаним појасом приречне вегетације, као и геометризација предела. Предеони образац
је праволинијски и местимично дендричан. Обухваћени делови атара насеља имају следеће
морфолошке одлике: разбијеног типа насеља; полузбијеног типа насеља; полузбијеног
линеарног морфолошког типа насеља; потпуно разбијеног типа насеља; полузбијеног
линерано-зракастог насеља.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони обрасци:
 Висок интензитет обраде земљишта;
 Местимично извршена комасација
пољопривредног земљишта;
 Екстремни режими водостаја, бујичне
притоке, поплаве у алувијалним равнима;
 Местимично изграђени одбрамбени
насипи;
 Тенденција ширења нове градње дуж
појединих путева и нарушавање
компактности изградње насеља.
Животна средина:
 Умерен до лош квалитет вода речних
токова, бацање отпадака у водотокове.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Заштита и унапређење мреже живица у функцији интегралне заштите природе;
 Заштита и обнова приречне вегетације;
 Чишћење отпадака из водотокова.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
199. Локалитет Баточина код моста (Остацима праисторијског насеља)
198. Градац Железничка станица (У југозападном делу локалитета простирало млађе неолитско
насеље док се у јужном делу преко праисторијског хоризонта формирао културни слој из времена
антике).
392. Пајсијевић лок. Џиновско гробље (Надгробне плоче некадашњег гробља које мештани називају
Џиновским).
316. Сепци локалитет Поље (Остаци насеља које се може датовати у млађе камено доба са одликама
карактеристичним за винчанску културу).
129.Капела брвнара у Сепцима (Саграђена је у првој половини XIX века)
405. Пруга уског колосека, Параћин – Зајечар
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ТКП-18: АЛУВИЈАЛНЕ РАВНИ СРЕДЊИХ ТОКОВА РЕКА

Ар05; Ар10; Ар12; Ар33; Ћу06; Ја05; Ја09; Ја21; Ре09; Ре11; Ре12; Кг02;
Кг03; Кг11; Кг26; Кн10; Ра03; То18; То24;
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Благо нагнут, зарављен терен;
 Претежно природни, кривудави токови река;
 Приречна вегетација;
 Местимично мањи шумски забрани;
 Геометризација предела;
 Појава лековитих вода и блата.
Секундарне:
 Претежно ратарске културе;
 Екплоатација шљунка.
Терцијарни:
 Заступљено више типова морфологије насеља;
 Активне и напуштене воденице;
 Археолошки локалитети, грађевинско наслеђе,
траса старе ускотрачне пруге, средњовековни
путеви.

Планиране, праволинијске ивице њива
Живице и појединачно дрвеће
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ОПИС КАРАКТЕРА
Ово је предео сличан пределу ТКП 17. За разлику, у овом типу предела алувијалне равни су уже. На
алувијалним равнима заступљени су комплекси аграрних површина, претежно ратарских култура.
Доминантан визуелни елеменат је природан меандрирајући ток реке, са узаним појасом приречне
вегетације, као и геометризација предела.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Благо нагнут, зарављен, хоризонталан терен алувијалне равни река. Педолошки састав чини
флувисол. На алувијалној равни заступљени су комплекси аграрних површина, као и терен под
аграром са већим површинама природне вегетације. Заступљене су ратарске културе воћњаци и
виногради. Обрасци пољопривредних површина су праволинијски, планирани, малих до средњих
величина. Дуж реке одржао се узани појас приречне вегетације. На међама су местимично
заступљене живице, праволинијског облика. На њивама се јавља појединачно дрвеће. Гајење
пољопривредних култура модерно. Предеони образац је правилинијски. Образац дрвенасте
вегетације је линеаран. Доминантан визуелни елеменат је кривудави ток реке са узаном приречном
вегетацијом као и геометризација предела. Заступљено је више типова морфологије насеља: потпуно
разбијен морфолошки тип; збијено линеарно-зракасто насеље; полузбијени линеарни морфолошки
тип; збијен линеарни тип; збијено насеље неправилне структуре; полузбијено линеарно насеље и
разбијени морфолошки типа насеља.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Експлоатација шљунка;
 Интензивна, модерна обрада земљишта;
 Местимично испољена тенденција ширења нове
градње дуж појединих путева и нарушавање
компактности изградње насеља.
Животна средина:
 Загађење вода водотокова;
 Дивље депоније отпада у речним коритима;
 Грађевинско наслеђе у руинираном стању.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Заштита и обнова приречне вегетације;
 Чишћење речних корита од отпадака;
 Заштита и обнова живица на пољима;
 Рекултивација шљуначара;
 Санација и пренамена грађевинског наслеђа;
 Валоризација туристичких потенцијала трасе старе ускотрачне пруге;
 Валоризација и повезивање путева културе;
 Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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373. Долина Раванице (Непосредна близина
Horreum Margi-ја допринела је интензивном
насељавању овог простора током антике)
223. Трнава (На територији села постоји више
локалитета са остацима насеља прелазног периода
бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог)
Лок. Баре. Вишеслојно насеље из прелазног периода
бронзаног у гвоздено доба).
227. Драгоцвет Врбица (Вишеслојно насеље из
прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и
старијег гвозденог доба).
340. Превешт (Остаци средњовековног утврђења).
326. Жупањевац Град у Жупањевцу –
Жупањевачки град (Остаци средњовековног
града).
331. Белушић Локалитет Сеоско гробље (Остаци
античког насеља).
332. Драгово, Илињача (Светилиште бога Митре,
III-IV век).

334. ЖупањевацЦрква Велика Жупанија (Остаци
средњовековне цркве).
241.Тодорчево (Најстарије насеље се везује за
старчевачку културу, V миленијум п.н.е. и. Млађе
насеље је датовано у X век п.н.е. - време старијег
гвозденог доба. Најмлађе је из античког периода са
археолошким материјалом датованим у III-IV в.н.е.).
385.Гривац лок. Гривац (Остаци насеља
протостарчевачке, старчевачке и винчанске културе).
048. Марковића воденица у Љуљацима
049. Вељовића воденица у Опланићу
047. Ранђића воденица у Драгушици
043. Зграда старе школе у Топоници
054. Црква "Рођења Пресвете Богородице" у Гривцу
397. Средњовековни пут Рудник – Карановац –
Косово
404. Пруга уског колосека, Ћуприја-Сењски рудник
-Равна река

ТКП 19: БРЕЖУЉКАСТ–ВАЛОВИТ ПРЕДЕО РЕЧНИХ И ЈЕЗЕРСКИХ
ТЕРАСА (ПОВРШИ)

Де04; Па13; Па14; Ћу02; Ћу03; Ћу05; Ба07; Ба08; Ба13; Ја04;Ја06;Ја07;
Св04; Кг04; Кг05; Кг18; Ра04; Ра08; Ра10; Ра11; Кн11; Кн12; Кн18; Кн20;
То13; То15; Ар06; Ар07; Ар22; Ар26;
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен;
 Предео отворених поља;
 Заступљене
су
листопадне
шуме
у
фрагментима;
 Терени
погодан
за
воћарство
и
виноградарство;
 Велики број извора;
 Подручје богато термалним и минералним
изворима са великом терапеутском
вредношћу;
 Стара стабла-записи.
Секундарне:
 Вештачке мале акумулацијe;
 Каптирани извори у селима;
 Очувани стари засади шљива, јабука, винове
лозе;
 Спорадична појава модерних плантажних
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воћњака;
 Активне и напуштене воденице.
Терцијарни:
 Ливада на којој је географско средиште
Србије;
 Заступљено више типова морфологије насеља;
 Велики број објеката градитељског наслеђа,
археолошких локалитета;
 Комуникација
од
историјско-културног
значаја.
ОПИС КАРАКТЕРА
Ово је отворен, валовит предео кога карактерише праволинијски предеони образац. Површи
пресецају алувијане равни речних токова и њихових притока. Просторни образац дрвенасте
вегетације је мешовит: линеаран дуж потока и јаруга са разбацаним забранима шума. Воћњаци су
заступљени на малим парцелама у близини насеља и на окућницама. Обрада аграрних површина је
савремена са остацима традиционалне, претежно ратарских култура. Доминантан визуелни елемент
је парцелација поља и геометризација предела.

Остаци листопадних шума

Збијено насеље неправилне структуре
Претежно ратарске културе

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Равничарско, заталасан (брежуљкасти) терен надморске висине од 100 до 250 м, језерских тераса и
делувијално-пролувијалног рељефа умереног до незнатног спирања и јаружења, са нагибима у
просеку од 0–3º до7–15º, испресецан притокама речних токова. Земљишни покривач је под
комплексима обрадивих површина, делимично под ораницама које се не наводњавају. Заступљени су
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације, већином дуж притока река и јаруга, као и
листопадне шуме. Воћњаци су заступљени на малим парцелама у близини насеља и на окућницама.
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Облик поља је мешовит, праволинијски и криволинијски. Живице су заступљене, праволинијске.
Обрада аграрних површина је модерна са остацима традиционалне. Образац пољопривредних
површина је мешовит. На деловима планиран (предео отворених поља без живица) са парцелама
средњим и великим и на деловима органски, неправилан са малим и средњим парцелама (са
фрагментованим живицама). Обрада аграрних површина је модерна (интензивна) са остацима
традиционална. Просторни образац дрвенасте вегетације је разбацан (фрагмени остатака шума).
Местимично, неправилно, се јављају шумски забрани на парцелама правилних облика. На већим
појединачним површинама јављају се проређене шуме/шикаре. Визуелно јединство покривача
дрвенасте вегетације је фрагментовано. Интензитет коришћења земљишта је висок. Образац предела
је дендричан. Заступљено је више типова морфологије насеља: збијено насеље неправилне структуре,
потпуно разбијен морфолошки тип насеља, тип полузбијеног насеља, полузбијеног линеарнозракастог насеља.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
 Утицај интензивне обраде земљишта;
 Загађени водотокови;
 Ширење багрема и запарложавање
некадашњих винограда;
 Приметан одлив становништва, старачка
домаћинства;
 Гајење ратарских култура на теренима
погодним за воћарство и виноградарство;
 Неискоришћени ресурси минералних и
лековитих вода;
 Местимично испољена тенденција ширења
нове градње дуж путева;
 Објекти грађевинског наслеђа у девастираном
стању.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Развој заснован на природним ресурсима – воћарство;
 Идентификација могућности успостављања мреже живица у функцији интегралне заштите
природе;
 Заштита и унапређење приобалне вегетације;
 Развој бањског туризма;
 Развој културног туризма и културних стаза;
 Спречавање даље деградације и урушавања градитељког наслеђа.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
09. Богава лок. Турски кладенац (Локалитет на којем
су се формирала насеља током различитих епоха).
210. Богава лок. Доловска капија (На локалитету се у
површинским слојевима налазе бројни фрагменти
римске керамике, а видљиви су и остаци римског пута
који је водио ка Horreum Mаrgiju, а представља део пута
који је ишао од Костолца (Viminatium), преко Медвеђе
(Idimum) до Ћуприје (Horreum Margi)).
211. Велики Поповић лок. Буљићске баре (На
локалитету се налазе остаци неолитског насеља,
прецизније одређеног у винчански период).
289. Бусиловац локалитет Чукар (Археолошки
материјал датован у период старијег гвозденог доба и
средњи век).
301.Мириловац лок. Булине воде (Предмети од камена
и кости, датовани су у старије гвоздено доба).
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022. Црква Рођења Пресвете Богородице у
Бељајки, (Настала почетком XV века)
018. Црква брвнара у Брзану (Настала је до 1829.
године).
098. Манастир Дивостин
132. Црква Св.Козме и Дамјана у Сипићу
(Сазидана 1928.године)
127. Црква брвнара у Рачи (Саграђена је, према
запису у трму цркве, лево од улазних врата, 1827.
године).
052. Црква Св. Пантелејмона у Бумбаревом Брду
(Храм је подигнут 1938. године).
170. Црква Св. Великомученика Пантелејмона –
Клока, (сазидана је 1922. године)
171. Црква Св. цара Константина и царице
Јелене – Наталинци (Подигнута је 1889. године)

302. Мириловац лок. Беле воде (Керамика и предмети
од кости и камена, датовани у старије гвоздено доба).
303. Мириловац лок. Пландиште (Кућни леп,
фрагментована керамика датована у старије гвоздено
доба).
304. Плана лок. Беле воде (Налази су датовани у
средњи век)
374. Локалитет Кафилерија (Два хоризонта
насељавања, старији из гвозденог доба (халштат) - VIIIIV век п.н.е. и млађи, антички хоризонт датован у III
в.н.е.).
373. Локалитет Супска (Остаци праисторијског
насеља)
219. Буковче Буковачка чесма (Вишеслојно насеље из
неолитског периода (винча), прелазног период бронзаног
у гвоздено доба и старијег гвозденог доба)
217. Међуреч Казаниште (Остацима насеља из
старчевачког периода, прелазног периодa бронзаног у
гвоздено доба и старијег гвозденог доба)
233. Винорача Дамјанов кладенац (Археолошки
материјал датован је у антички период).
234. Шантаровац Попчица (Остаци неолитског насеља
ближе опредељеног у винчански период)
228. Драгоцвет Гробљиште (Једнослојно насеље из
прелазног периода бронзаног у гвоздено доба).
357. Тропоње лок. Црквина (Локалитет обилује
површинским налазима праисторијске керамике, камена,
каменог оруђа, лепа и згуре).
240. Дивостин Археолошко налазиште Дивостин
(Насељено у току старијег и финалног неолита тј. у
време старчевачке и винчанско-плочник културе).
254. Дивостин лок. Дебељак, Пирево (Материјал
припадају праисторијском насељу).
250.Дивостин лок. Нумере (Са обе стране пута
константовано је обиље римских тегула, керамике, лепа
гвоздени предмети, пољопривредне алатке, стакло,
ексери, фрагменти керамике, новац IV века).
259.Ј овановац лок. Бубањ (Млађенеолитско, односно
винчанско насеље).
323.Сепци локалитет Поље (Остаци насеља које се
може датовати у млађе камено доба са одликама
карактеристичним за винчанску културу).
321. Вучић локалитет Јасенице (Локалитет је датован у
период неолита).
324. Сипић (324) локалитет Коњче (Гвоздено доба).
325. Сипић локалитет Медна (Бронзано доба).
316. Адровац локалитет Поље (Остаци зграда, као и
значајне количине бакарног и сребрног новца са ликом
Константина и Гордијана из III – IV века).
393.Радмиловићи Антички локалитет (По својим
стилским и технолошким карактеристикама датовани су
у II и III век).
394. Радмиловићи Црквина (Откривена керамика је
датована у XIX век).
381. Баре лок. Хумке (Налази указују на значајно
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053. Црква "Покрова Пресвете Богородице" у
Вучковици. Подигнута је 1927. године
105. Школа у Дивостину (Данашња О. Ш. Јован
Поповић у Дивостину саграђена је 1905. године).
043. Зграда старе школе у Топоници. Подигнута је
1922. године.
176. Школска зграда у Белосавцима (Саграђена је
1931. године, недалеко од центра села).
059. Стара школа у Врбети (Ннастала је између
два рата
128. Зграда Карађорђев дом у Рачи (Kaрађорђев
дом је настао по идеји краљице Марије
Карађорђевић, да буде дом за незбринуту децу и
сирочад Дунавске бановине).
180. Стара управна зграда пољопривредног
добра Добричево - Ћуприја
179. Шанчеви из Првог српског устанка на
Иванковцу - Иванковац
042. Стара кућа Лазовић Радомира у Топоници
(Једна је од најстаријих грађевина ове врсте у
читавој Гружи)
066."Пантовића дом" у Претокама (Подигнут је
двадесетих година XX века).
161. Кућа Величковића у Маскару (161)
(Бондручара са доксатом из прве половине
деветнаестог века, типкуће који обухвата углавном
сливове све три Мораве Подунавље и Источну
Србију)
060. Вила "Пејковића" у Гружи (Подигнута је
тридесетих година XX века).
005. Кућа у селу Стојнику (Позната као бивша
кућа Милутина Вучковића).
044. Кућа полубрвнара у Врбети
045. Механа у Радмиловићима (Зграда старе
механе. То је типична механа какве се у нашим
насељима, крај путева, подижу крајем XIX века).
175. Стара механа у Белосавцима (Саграђена је у
XIX веку).
080.Спомен чесма у Дивостину (Подигнута је
20.јуна 1901. године).
174.Карађорђева чесма у Белосавцима
(Подигнута 1804.г.).
050. Лесковачка воденица у Честину саграђена у
другој половини XIX века)
061. Зграда железничке станице у Гружи
062. Зграда железничке станице у
Губеревцу.(Саграђена је двадесетих година XX века)
013.Венчачка виноградарска задруга у Бањи
(Задруга је званично основана 18. августа 1903.
године).
401. Римски пут, Idimum – Horreum Margi
233. Винорача Дамјанов кладенац (Откривен је
покретни археолошки материјал датован је у
антички период).
234. Шантаровац Попчица (На локалитету

налазиште из времена прелаза неолита у метално доба).
359. Белосавци лок. Вићија (Остаци римског
провинцијског насеља које је егзистирало у периоду IIIV века н.е).
360. Белосавци лок Капетанове њиве (Сврстава у
једно од најпространијих праисторијских насеља).
364. Јеленацлок. Брешће (Насеље које је на основу
карактеристика пронађеног материјала опредељено у IIIV век н.е)
365. Јеленац лок. Гробље (Реч је о римском
провинцијском керамичком посуђу које је у овим
крајевима израђивано у периоду III-IV века века н.е.).
366. Маскар лок. Скендеровац / црквина (Објекат у IV
век. н.е.)
026.Црква св.Петра и Павла у Великом Поповићу
(Богомоља је освештана 1932.године)

постоје остаци неолитског насеља ближе
опредељеног у винчански период).
288. Драгоцвет Гробљиште (Једнослојно насеље
из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба).
396. Забојница лок. Арапско гробље
182. Бања Лок. Поља (Остатци насеља
старчевачке културе).
217. Међуреч Казаниште (Насеља из старчевачког
периода, прелазног периодa бронзаног у гвоздено
доба и старијег гвозденог доба).
183. Бања лок. Дворине - Маџарско гробље
207. Црни као Локалитет Саставци (Остаци
старијег неолитског насеља, старчевачке културе)
202. Бадњевац Локалитет Јасењар (Остаци
насеља гвозденог доба).

ПОДРУЧЈА И ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


ППНКД 578 Природни простор око непокретног културног добра Иванковац

ЈОП То20; ЈОП То12; ЈОП Кр16 ЈОП

JOPTo20; JOP To12; JOP Kr16 JOP

ТКП-20: БРЕЖУЉКАСТО ВАЛОВИТ ТЕРЕН-ПРИОРИТЕТНО
ВОЋАРСТВО

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Брежуљкасто - валовита топографија;
 Фрагмети дрвенасте вегетације у јаругама
и дуж водотокова;
 Стара стабла-записи.
Секундарне:
 Делимична обнова винограда и воћњака
новим сортама и модерним плантажним
гајењем;
 Геометризација предела.
Терцијарни:
 Висока изграђеност насеља, умереног и
ниског нивоа дисперзије.
ОПИС КАРАКТЕРА
Карактеристичан брежуљкасто валовит, планиран предео, са доминантним виноградима и
воћњацима. Предео одликује интензивна обрада земљишта. Рурална насеља различите
морфологије (полузбијено линеарно насеље, разбијено и полузбијено насеље) окружују
комплекси обрадивих површина.
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Остаци шума
Обновљени виногради

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Предео брежуљкасто валовотог терена, са падом од 3 до 7º у просеку, на геолошкој подлози од
миоценских седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњаци, у
висинској зони од 200 до 300 м. Педолошки састав чини: смоница и еутрично смеђе земљиште.
Ово је планиран предео, праволинијског просторног обрасца, који многе карактереистике дели
са пределом ТКП-21: брежуљкасто валовит терен - ратарско/воћарски. Основна разлика је у
начину коришћења земљишта. У овом типу карактера предела воћарство је примарно
коришћење земљишта. У појединим деловима овог типа предела традиционални воћњаци, са
традиционалним сортама воћа и винове лозе, нестају и замењују их економски исплативије
сорте и начин гајења. Обновљени плантажни воћњаци и виногради, са новим, често
шпалирним врстама, мењају слику традиционалног предела. Облик парцела је праволинијски,
што одређује и предеони образац овог типа предела. Ово је пре предео неограђених поља и
појава живица на међама није равномерно заступљена. Редови чокота лозе и садница
воћкарица су карактеристично обележје овог типа карактера предела. Дрвенаста вегетација у
малим забранима, на северним падинама и дуж јаруга, даје карактер остатака некадашњих
шума.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Промена структуре и размере предела
услед плантажне садње на великим
парцелама;
 Геометризација предела;
 Локално значајан утицај пољопривреде на
формирање клизишта.
Морфологија насеља:
 Умерен и низак ниво дисперзије насеља;
 Стил
изградње
је
савремен
и
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традиционално савремен.
Животна средина;
 Загађени водотоци.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Развој заснован на изузетној погодности за воћарство;
 Очување остатака и обнова традиционалних врста и сорти воћа у циљу очувања идентитета
овог типа предела;
 Заштита историјских просторних образаца поља, винограда, воћњака;
 Очување и обнова приобалне вегетације дуж водотокова;
 Приликом пошуљавања уважавање природног станишта темофилних храстових шума;
 Даљи развој винског туризма и винских путева;
 Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
173. Црква Св. Пророка Илије у Горњој
Трнави (из 1869).
157. Стара црква у Горовичу (Са краја XIV или
почетка XV века).
158. Конак Милутина Георгијевића у Горовичу
156: Старо гробље у Винчи, (Од 1819. до 20-тих
година XX века).
068. "Собрашице" у Лужницама
100. Црква Св.Архангела Гаврила у Горњим
Јарушицама (Саграђена је половином XIX).
097. Црква Св. Апостола Петра и Павла у
Чумићу (Саграђена је 1844. Године).

092. Црква "Успења Богородице" у Лужницама
104. Дом у Лужницама
358. Винча лок. Саставци Река (На овом простору
највероватније се налазило једно рано неолитско,
једно брозанодопско и једно римско насеље).
359. Пласковац лок. Сватовско гробље (Једно
насеље се везује за период старијег гвозденог доба
и млађе насеље из средњовековног периода).
258. Горње Јарушице лок. Брђане (Постоје остаци
средњовековне некрополе)

ТКП-21: БРЕЖУЉКАСТО ВАЛОВИТ ПРЕДЕОРАТАРСТВО/ ВОЋАРСТВО

Па17;Ћу10;Ћу11;Де07;Де37;Св06; Ја10;Ја11;Ја16;Ре05;Ре06;Ре07; Ре08;
Ре09; Ре13;Кг0;Кг07;Кг17; Кн20; Кн05;
Кн06;Кн09;Кн14;То08;То10;То21;Ар01;Ар03;Ар25;Ар27;Ар28;Ар31;
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КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Брежуљкасто валовит терен;
 Забрани остатака шума;
 Потенцијали минералних сировима;
 Извори геотермалне воде;
 Стара стабла - записи;
 Остаци шума;
Секундарне:
 Мање водојаже;
 Мешовита пољопривреда умереног до
високог интензитета;
Терцијарне:
 Делимично очувана традиционална
архитектура;
 Велики број објеката градитељског
наслеђа, археолошких локалитета;
 Комуникације од историјско-културног
значаја.

Наизменично смењивањебрдских и равничарских
терена.

Живице

Разбијен тип насеља

ОПИС КАРАКТЕРА
Ово је насељен аграрни предео сличан типу предела ТКП-20, али са већим учешћем ратарских
култура. Терен је испресецан алувијалним равнима водотока и вододеринама дуж којих су се
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задржали линерни обрасци остатака шума. Разређене шуме/шикаре јављају се спорадично на
напуштеним пољопривредним површинама. Облик њива полуправилан и неправилан (органски).
Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је фрагментовано (неповезано). Очувани остаци
шума формирају најчешће дендричне обрасце. Доминантан визуелни елемент је мозаичност
земљишног покриваћа и валовитост терена.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Благо заобљен (валовит) терен, надморске висине 100 до 500 м, нагиба од 3 до 7°, местимично и од 7
до 15°, испресецан вододеринама, дуж којих су се задржали линерни обрасци остатака шума.
Геолошку подлогу доминантно чине миоценски седименти: слабо везани пешчари, конгломерати,
глине, подређено кречњаци и на мањим површинама палеозојске зелене стене. У геоморфолошком
погледу терен одређује наизменично смењивање брдских и равничарских терена. Заступљено је
еутрично смеђе земљиште, смоница, псеудоглеј. Предео припада ратарско, воћарско, виноградарском
подручју са местимичном појавом воћњака плантажног типа. Земљишни покривач је мозаичан:
терени под аграром са већим учешћем природне вегетације, комплекси обрадивих површина, остаци
листопадних шума, пашњаци. Проређене шуме/шикаре јављају се спорадично на напуштеним
пољопривредним површинама. На брежуљкастом терену је облик њива полуправилан и неправилан
(органски). Просторни образац обрадивих површина је равномерно распоређен, правилан (планиран),
са парцелама средње до мале површине. Обрада аграрних површина је модерна са остацима
традиционалне. Ово је предео отворених поља, са фрагментованим живицама. На међама се јављају
појединачна стара стабла, ређе на ораницама. Интензитет коришћења земљишта је висок. Образац
покривача дрвенасте вегетације је разбацан (неправилан), линеаран дуж вододерина и повремених
потока. На платоима и билима јављају се шуме сладуна и цера, а у долинама потока шуме брдске
букве. Превасходна намена шума у државном власништву је добијање техничког дрвета, као и стална
заштита. У питању су високе шуме сладуна и цера, цера; изданачке шуме сладуна и цера, цера,
багрема; шикаре; вештачки подигнуте шуме црног бора, боровца. Предеони образац је дендричан.
Доминантан визуелни елемент је мозаичност земљишног покривача и валовитост, заталасаност
терена. Заступљени су следећи морфолошки типови насеља: збијено насеље неправилне структуре,
разбијено насеља, потпуно разбијено насеље и збијено насеље комбиноване структуре, полузбијено
линеарно насеље, полузбијено линеарно-зракасто насеље.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Забрани од вештачки подигнуте шуме
црног бора и изданачке шуме багрема;
 Пошумљавање четинарским културама;
 Запарложавање напуштених ораница;
 Запуштање и запарложавање винограда;
 Намена приватних шума: екплоатација
огревног дрвета;
 Тенденција ширења нове градње дуж јавних
путева;
 Спорадични плантажни типови воћњака на
великим површинама;
 Доминира ратарска производња, мада су
услови идеални за воћарство.
Животна средина
 Ретко заступљен традиционалан начин
изградње објеката;
 Интензитет коришћења земљишта висок;
 Запуштени објекти градитељког наслеђа.
ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
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 Развој базиран на природним потенцијалима (нпр. погодности за воћарство);
 Коришћење потенцијала геотермалних вода;
 Анализа могућности успостављања мреже живица;
 Заштита и унапређење приобалне вегетације;
 Развој винског и културног туризма;
 Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
309. Стубица лок. Стубица (Датовани у бронзано доба, старије гвозденог доба и средњовековни период).
310. Стубица Лок. Обрадов поток (Датовани у XIV-XV век).
311. Стубица Лок. Бело брдо (Покретни археолошки налази из површинског слоја локалитета су датовани у
XIV-XV век).
286. Забрега Црква Петковица (Саграђена средином XIX века).
296. Забрега Лок. Крш (Археолошки материјал старијег гвозденог доба).
282. Средњовековни град Петрус (Најмлађем хоризонту припадају бедеми грађени у неправилном слогу
датовани у XIV-XV век, који леже на бедему зиданом у правилном слогу са нивелационим редом опеке између
сваког другог реда камена који је датован у XII век. На нижој коти откривен је бедем грађен у сухозиду из VI
века који је фундиран на културном слоју старијег гвозденог доба).
377. Иванковачка река (Археолошким материјалом винчанске и бронзанодопске културне групе).
149. Црква Св.Петра и Павла у Дубници (Црква је подигнута 1869. године).
236. Доње Штипље (Археолошки локалитети са остацима насеља из прелазног периода бронзаног у гвоздено
доба и старијег гвозденог доба).
221. Бунар Рибник, Стари бунар, Старо село, Гај (Остаци насеља датованог у бронзано доба, прелазни
период бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба).
216. Белица Локалитат Појило – Појате (Остаци насеља старчевачке културе и бронзаног доба).
222. Лукар Трнати лаз (Остаци насеља бронзаног и старијег гвозденог доба).
229. Багрдан Лок. Ћерамидиште (Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег
гвозденог доба).
230. Багрдан Лок. Крушар (Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба).
231. Багрдан Лок. Река (Насеље из прелазног периода бронзаног у гвоздено доба и старијег гвозденог доба).
232. Багрдан Градина (Остаци утврђења датованог у период антике и средњег века).
330. Течић Корената (Налаза фрагментованих керамичких посуда датован је у III-IV век н.е.).
333. Жупањевац Царине (Остаци средњовековне цркве).
339. Опарић Прерадовац (Остаци неолитског насеља).
329. Белушић лок. Бели песак (Локалитет датован на основу површинских налаза у енеолит и рано бронзано
доба).
348. Урсуле Старо гробље (Некропола је на основу изгледа надгробника датована у средњи век).
341. Рековац Главаја (Остаци средњовековног утврђења).
342. Ратковић Ратковићки ракаљ (На основу покретног археолошког материјала, који чине фрагменти
керамике и камене секире, локалитете је датован у бронзано доба).
337. Опарић Градиште (Налази се насеље датовано старије гвоздено доба).
338. Опарић Крш – Клисуре (Постоје остаци вишеслојног насеља, из млађег гвозденог доба и античког
периода).
267. Корићани Локалитет Борачка Улица (Бројни фрагменти римских посуда и делови опека. Локалитет се
простире на површини од око 0,5ha).
268. КорићаниЛокалитет Коса (средњи делови слоја формирани су у време баденске културе док горњи
делови слоја припадају костолачкој култури)
269. Маршић Лок. Бубан (Археолошких налаза из праисторијског и античког периода).
088. Воденица у Ждраљици (Преправке извршене су око 1920.године).
226. Корман Лок. Самар (Остацима једног гвозденодопског насеља)
242. Ботуње лок Крушар (Средњовековно насеље).
243. Ботуње Лок. Ботуње (Фрагменти средњовековних керамичких посуда).
251. Грошница лок. Црквенац (Остаци старије грошничке цркве).
056. Црква "Покрова Пресвете Богородице" у Пајсијевићу.
063. Зграда "Задружног дома" у Гунцатима (Настала је педесетих година XX века).
064. Црквени дом у Гунцатима.
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386. Жуње Старо гробље Лазовића (Надгробни споменици са пластичним апликацијама најчешће у виду
крста датовани у XIX век).
197. Тулеж Турско гробље (Налазе остаци гробља, локалитет се може датовати у крај XVIII-XIX век.
194. Раниловићи Маџарско гробље (остаци средњовековне некрополе)
195. Раниловићи Црква у Језеринама (Остаци цркве)
191.Копљари лок. Учитељев предел / Човића гај (Остаци стамбених објеката, јама и фрагментоване
керамике који одговарају прелазу из млађег каменог доба у рано бронзано доба).
192. Копљари лок. Маџарско гробље (Остатке некрополе из XIX века)
193. Орашац Ћелова главица (Откривен керамички материјал се типолошки везује за енеолитску керамику
Черновода и Селкуца, карактеристичну за Олтенију и подручје Ђердапа и средњоподунавску керамику
баденско-костолачког типа).
001. Знаменито место Орашац у Орашцу.
399. Царски пут у Раниловићима.
381. Баре лок. Хумке (Два енеолитска земљана тумила у Барама)
387. Коњуша гробље у Божовачи – XIX век (Видљиви су надгробни споменици).
390. Љуљаци Црквина на имању Марковића (Остаци цркве)
389. Љуљаци лок. Милића градина

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ






227. Споменик природе: Стабло храста лужњака (Quercus robur L.) Коларе.
646. Споменик природе: Брђанка-дивља крушка (запис).
СП231 Споменик природе: Храст сладун, село Тулеж (запис). Стабло је у поступку заштите
593 СП Лукића храст - сладун - село Раниловиц - (запис).
РС21МПС01Меморијални природни споменик Орашац.
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ТКП-22: ЗАРАВЉЕН ПРЕДЕО ВИСОКОГ ИНТЕНЗИТЕТА
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Зарављен терен на прелазу ка побрђу планина;
 Стара стабла- записи;

Секундарни:

Па18;Ћу15;Ћу16;Ћу17;Кг10;Кг19;Ар26





Отворена поља;
Доминирају ратарске културе;
Геометризација предела;

Терцијарне:


Висок до умерен ниво дисперзије насеља.

Доминација ратарских култура
Предео отворених поља

ОПИС КАРАКТЕРА
Предео у брдском појасу, благих падова, већим делом, отворених поља.Парцеле
средње до велике претежно под ратарским културама.Предеони образац
праволинијски. Изражена је геометризација предела.Дуж јаруга и водених токова
узан појас вегетације.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
611

Брежуљкасто брдски терен надморске висине од 200 до 500 м. Подручје умереног
спирања и јаружења, са нагибима 3–7º (и до 15º) и равничарским тереном 0–3º
нагиба. Геолошку подлога чине миоценски седименти, слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак, делимично доње палеозојски гнајсеви,
микашисти, амфиболити, кварцити. Тип земљиштаје еутрично смеђе земљиште,
смонице на мањој површини сирозем. Земљишни покривач чине оранице које се не
наводњавају и на мањој површини комплекси обрадивих површина. Дуж речних
токова који пресецају овај терен задржала се приречна вегетација.Приречна
вегетација је континуална. На парцела појединачно дрвеће. Визуелно јединство
покривача дрвенастевегетације је слабо. Интензитет коришћења земљишта је висок.
Облик поља/њива је планиран (модеран) са правоугаоним парцелама и делимично
органски (традиционалан). Обрада аграрних површина је модерна (интензивна).
Парцеле средње до великих. Доминантни визуелни елеменат је геометризација
предела. Заступљена су топла и сува станишта искрчених термофилних
климатогених шума храстова сладуна и цера, а у јаругама мезофилна станишта
брдске букве.Предеони образац је праволинијски. Типови морфологије насеља су:
полузбијено линеарно насеље;потпуно разбијено насеље;збијено насеље
комбиноване структуре; збијено линеарно-зракастог насеља; збијено линеарно
насеље и разбијено насеље.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:



Запарложавање парцела ширењем багрема и
шума/шикара;
Утицај интензивне обраде земљишта.

Животна средина:


Загађени водотоци.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА
ПРЕДЕЛА




Идентификација могућности успостављања мреже живица;
Заштита и унапређење приобалне вегетације;
Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа;

КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
287. БуљаниЦрква Краса,црква је смештена на левој обали Црнице.
315. Шалудовац лок. Тршевина, датован је у период старијег гвозденог доба и антички периода.
102.Димњак у Доњој Сабанти, необични накривљени димљак налази се у селу Доња Сабанта, покрај
главног пута Крагујевац – Јагодина.
093.Црква "Преображења Христовог" у Доњој Сабанти.
094.Спомен - Црква на Липару, спомен простор са црквом, спомен чесмом и спомеником.
077. Кућа Танаска Рајића у Страгарима
090. Воденица Манастира Вољавча у Страгарима
108. Споменик Танаску Рајићу у Страгарима
405. Пруга уског колосека Параћин - Зајечар
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Кр13;Ла02;Ба09

ТКП-23: БРЕЖУЉКАСТО-ВАЛОВИТ ПРЕДЕО РЕЧНИХ И
ЈЕЗЕРСКИХ ТЕРАСА (ПОВРШИ)/ ОГРАЂЕНИХ ПОЉА
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Равничарско заталасан (брежуљкаст)
терен;
 Стара стабла- записи.
Секундарне:
 Густа мрежа живица;
 Сукцесија
шуме
на
напуштеним
обрадивим површинама.
Терцијарне:
 Сачувани
објекти
традиционалне
архитектуре.

Сукцесија шуме/шикара
Ограђена поља,живице

ОПИС КАРАКТЕРА
Карактеристичан предео ограђених поља. Просторни образац аграрних површина је
планиран, доминантно под ратарским културама. Поља су ограђена живицама и умреженост
живица је висока. Шумски забрани и разређена шума/шикаре на парцелама правилних ивица,
равномерно распоређени и повезани живицама. Доминантан визуелни елемент је
геометризација предела.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Равничарско заталасан (брежуљкаст) терен речне терасе и алувијалних равни 200 до 300 м са
нагибима 0–3º. Геолошка подлога од миоценских седимената: слабо везани пешчари,
конгломерати, глине, подређено кречњак и на мањој површини јурских кречњака са
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рожнацима (офиолитски меланж), кречњаци. Тип земљишта је смоница и еутрично смеђе
земљиште. Земљишни покривач чине доминантно комплекси обрадивих површина и терена
под аграром са већим учешћем природне вегетације, као и листопадне шуме, углавом дуж
водених токова. Просторни образац аграрних површина је планиран са парцелацијом у низу,
доминантно под ратарским културама. Величина поља је мозаична од малих до великих
парцела. Густина живица је неравномерна, у деловима живице су умрежене, густе, до делова
са фрагментованим и изолованим. Ово су предели ограђених поља. Станиште термофилних
храстова цера и сладуна. Доминантан визуелни елемент је геометризација предела и мрежа
живица. Заступљена су насеља разбијеног морфолошког типа.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Искоришћеност земљишта је висока;
 Делимично изведена регулација река;
 Присуство разређених шума /шикара.
Животна средина:
 Загађене воде река.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Очување мреже живица;
 Очување традиционалног просторног обрасца поља;
 Обрада запарложених парцела;
 Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
271. Ресник лок. Железничка станица (Судећи по карактеристичним особинама пронађених
фрагмената керамике, на овом простору се налазило бронзанодопско насеље).
273. Ресник лок. Витош (Пошто се ради о већем броју надгробника можемо закључити да се ради о
позно средњовековној некрополи).
274. Ресник лок Ресник (На подручју села је константовано неколико култура међу којима и остаци
једног римског насеља).
205. Милатовац Локалитет Црквина (Остаци три насеља из различитих хронолошких епоха.
Најстарије је из млађег неолита, следеће је датовано у III-IV век н.е., док је најмлађе из периода
средњег века).
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Св07;Ја08;Ба04;Ре13;Кг15;К02;Кн17;То16;Ар04;Ра06

ТКП-24: БРЕЖУЉКАСТО БРДСКИ ПРЕДЕО ПРЕТЕЖНО ПОД
ШУМОМ И РАЗРЕЂЕНОМ ШУМОМ/ШИКАРОМ

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Примарне:
 Брежуљкасто - брдски терен;
 Стара стабла - записи;
 Извори лековите воде;
 Заступљене ретке, рањиве и угрожене
врсте (RTE);
 Шумски забрани.
Секундарне:
 Средња до велика поља ораница окружена
шумским забранима.
Терцијарне:
 Сачувани објекти традиционалне
архитектуре;
 Заступљено више типова морфологије
насеља;
 Велики број објеката градитељског
наслеђа, археолошких локалитета.
ОПИС КАРАКТЕРА
Брежуљкасто брдски терен дисециран бројним јаругама и вододеринама. Комплекси
обрадивих површина на билима и блажим странама. Јављају се групимично између већих
површина под листопадном шумом. Местимично се јављају проређене шуме/шикаре и
пашњаци/ливаде. Доминантан визуелни елемент чини смена листопадних шума и комплекса
аграрних површина.
ДОМИНАНТЕ
Брежуљкасто-брдски терен, доминантно у појасу од 200 до 500 м надморске висине, на
делувијално-пролувијалном рељефу интензивног спирања и јаружења, са нагибима у
просеку 7–15º, а неке падине јаруга и до 30º, на геолошкој подлози од миоценских
седимената, слабо везаних пешчара, конгломерата, глина, подређено кречњак и на малој
површини јављају се доњепалеозојски гнајсеви, микашисти, амфиболити, кварцити. Тип
земљишта је еутрично смеђе земљиште, еродирано. Рељеф је дисециран узаним алувијалним
равнима потока, притока река. Земљишни покривач доминантно чине листопадне шуме и
разређене шуме/шикаре. Између њих су комплекси аграрних површина (преовлађују
ратарске културе), као и терени под аграром са већим учешћем природне вегетације. Облик
поља је полуправилан и делимично органски. Образац дрвенасте вегетације је мешовит:
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велике површине под шумом повазане са линијским остацима шума у јаругама и
вододеринама. Живице су местимично заступљене. Запажа се зарастање напуштених њива,
винограда на великим површинама. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације је
кохерентно (повезано). Заступљена су термофилна станишта храстова цера и сладуна.
Предеони образац припада типу „малих парчади“ у шумској матрици. Доминантан визуелни
елеменат је заталасан рељеф са шумама и шикарама на напуштеним пољопривредним
парцелама. Обухваћени делови атара насеља имају следеће морфолошке одлике: збијеног
насеља комбиноване структуре; збијеног зракастог насеља; збијеног насеља неправилне
структуре; збијеног линеарног насеља; збијеног линеарно-зракастог типа; разбијеног типа
насеља; полузбијеног линеарно - зракастог типа; потпуно разбијеног типа насеља.

Шума (багрем) на месту некадашњих воћњака и винограда

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Враћање воћарству и виноградарству;
 Контрола сече шума;
 Одржавање водотокова и чишћење од баченог комуналног отпада и шута;
 Развој сеоског и културног туризма;
 Спречавање даље деградације и урушавања грађевинског наслеђа.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Напуштање обрадивих површина
(винограда и воћњака) и ширење багрема;
 Чисте сече приватних шума;
 Испољена тенденција ширења нове
градње дуж појединих путева и
нарушавања компактности рубних
насељских целина;
Социјални утицаји:
 Депопулација села и старачка
домаћинства;
Животна средина:
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Загађени водотоци;
Бацање комуналног отпада и шута у реке.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА


139. Миљков манастир у Гложану (Манастир је подигнут почетком XV века).
140. Црква манастира Златенац у Гложану (подигнута 1427. године).
41. Стара црква у Гложану (Саграђена је 1820. године).
143. Црква Св. Богородице у Радошину (Манастирска црква, коју је почетком XV века подигао
војвода Радослав Михаљевић).
146. Мицићка воденица – Војска.
151. Манастир Томић – Војска (Претпоставља се да је манастир настао пред крај српске
деспотовине, у време формирања слоја нове ситне властеле, која је заменила претходну изгинулу на
Косову).
350. Војска лок. Јеринин град (Локалитет Јеринин град се налази на стратешки изузетно важном
месту погодном за контролисање комуникације долином Велике Мораве).
351. Бресје лок. Дедин гроб (Ради се о некрополи XVI-XVII века).
352. Бресје лок. Дуњар (Обиље површинских налаза бронзанодопске, халштатске и, у мањој мери,
античке керамике).
353.Мачевац лок. Старо гробље-Старо село(Изорава стари новац, опека, грнчарија, делови оружја и
други предмети).
019. Манастир Грнчарица у Прњавору (Настао је према предњу у време краља Драгутина, крајем
XIII и почетком XIV века).
206. Никшић Локалитет Ливаде (Остаци покретног археолошког материјала који указује на насеље
гвозденог).
204. Жировница Локалитет Селиште (Црква св. Ане је подигнута на темељима старије
средњовековне цркве).
337. Опарић Градиште (Насеље утврђеног градинског типа).
338. Опарић Крш – Клисуре (Остаци вишеслојног насеља, из млађег гвозденог доба и античког
периода, Античко посуђе са локалитета ближе је хронолошки одређено у II-III век).
074. Манастир Драча, подигнута (1734. и 1735. године).
078. Етно двориште у Драчи (Етно музеј је основан 1984. године).
079. Црква Св. Илије у Доњим Грбицама (Подигнут и освештан 1890. године).
099. Црква "Успења Богородице" у Влакчи (Саграђена је 1873. године) .
101. Црква Св Тројице у Пајазитову (Саграђена 1943. године).
107. Кућа Михајла Петровића у Влакчи (Михајло Петровић је ушао у српску историју, као први
авијатичар, који је дао свој живот за отаџбину. Пао за отаџбину 20-III-1913. године у борбама над
Скадром).
245. Влакча лок. Алинац (На локалитету има и римских опека на основу којих је локалитет датован
у антички период).
244. Влакча лок Кнежева пољана (Да са овог локалитета потиче римски новац Септимија Север,
Јустинијанов златник и врхови стрела).
252. Доње Грбице Градина (Велико вишеслојно насеље).
255. Драча лок. Слатина (Каменене надгробне плоче).
256. Драча лок. Турско гробље (Гробљак) (Некропола са споменицима од неправилно клесаног
камена).
055. Црква Св. Пророка Илије у Книћу (Са градњом се кренуло уочи Балканских ратова 1910 –
1912. године, од добровољних прилога мештана Кнића, Драгушице и Рашковића).
065. Стара "Механа" у Книћу (То је типична механа какве су се у нашим насељима подизале крај
путева крајем XIX века).
395. Суморовац Црква Св. Прокопија (Садашња црква Св. Прокопија у Суморовцу подигнута је
1993-2002. године, на темељима старије цркве).
162. Стара школа у Овсишту (Подигнута је половином XIX века).
367. Овсиштелок. Гарине (Основне карактеристике ових посуда упућују на римску провинцијску
производњу III-IV века н.е.).
368. Овсиште лок. Штокинац (Керамичких посуда који се изоравају на овом локалитету
карактеристични су за производњу бронзанодопских радионица као и римску провинцијску
производњу III-IV века н.е.)
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017. Црква св. Ђорђа у Венчанима (Црква је подигнута 1863/5.године).
317. Борци локалитет Маџарско гробље (Средњовековни камени надгробни споменици једноставне
израде, без украса, постављени хоризонтално преко гробова).
318. Борцилокалитет Црквина (Остаци цркве у облику триконхоса).

ТКП-25: ИЗОЛОВАНА УЗВИШЕЊА/БРДА

Па08;Ћу09;Ба06;Ба11;Ја12;Кн13;Кн15;То11;То02; Ра05;Ар09;Ар13;Ар20;
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Примарне:
 Изданачке шуме;
 Пећине;
 Широке и дугачке визуре на околину.
Секундарне:
 Површински копови камена.
Терцијарне:
 Споменици природе и споменички комплекс;
 Излетишта;
 Бројне викендице са воћњацима и
виноградима.

Дугачке и широке визуре на околину

Викенд насеље

ОПИС КАРАКТЕРА
Овај тип предела обухвата узвишења, брда која се уздижу из зарављеног окружања и стога
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представљају препознатљиве визуелне репере и визурне тачке. Земљишни покривач је листопадна
шума/шикара, местимично културе четинарских шума, багрема. На појединим узвишењима овог
типа предела јављају се викенд зоне са бројним воћњацима и виноградима и са појединачним
дрвећем на међама.
ДЕТЕРМИНАНТЕ
Изолована брда надморске вине 300 до 500 м на делувијално-пролувијалном рељефу са нагибима
7–15º, и преко 30º. Геолошка подлога је различита: доње палеозојски микашисти, миоценских
седимената: слабо везани пешчари, конгломерати, глине, подређено кречњак и кредни флиш
подређено кречњак. Тип земљишта је сирозем, дистрично (кисело) смеђе земљиште, смоница
огајњачена. Земљишни покривач на брдима је листопадна шуме и вештачки унете састојине
четинара, разређене шуме шикаре и пашњаци. Визуелно јединство покривача дрвенасте вегетације
је кохерентно. Претежно станишта термофилних храстова сладуна и цера (Quercetum frainettocerris Rud.), мезофилна станишта брдске букве (Fagetum submontanumB. Jov.), станишта грабића.
Остаци лишћарских шума, разређених шума, шикаре грабића, на стрмим, плитким, каменитим
странама изданачка шума сладуна и цера, као и изданачка шума липа. Доминантне врсте у
остацима шума: изданачке шуме багрема, изданачке шуме цера, културе црног бора. Кључни
визуелни елемент је шума. На падинама се уочавају напуштене парцеле у различитим стадијумима
сукцесије. У државним шумама заступљене су листопадне шуме, културе четинарских шума и
велики број састојина са изданачком багремовом шумом. Морфологија насеља је различита:
разбијени морфолошки тип насеља; полузбијено линеарно насеље; потпуно разбијен морфолошки
тип насеља.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:








Површински копови минералних сировина;
Рекултивација напуштених копова није
урађена, препуштени природној сукцесији;
Напуштање парцела, које сукцесијом прелазе у
шуму;
Ширење насеља дуж путева у подножју брда;
Ерозија на оголелим падинама брда;
Пошумљавање четинарским културама;
Девастација шума услед сече.

СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Подршка иницијативи развоја виноградарства;
 Очување и наставак унапређења шумског фонда;
 Уређење излетишта;
 Рекултивација површинских копова.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
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198. Градац Археолошко налазиште Јеринино брдо (У оквиру археолошког налазишта Јеринино брдо
налазе се остаци средњовековног утврђења на врху брда и пећина у његовом подножју).
153. Маузолеј на Опленцу - црква Св. Ђорђа
154.Карађорђев град (споменичка целина која обухвата остатке утврђења са кулом, црквом, конаком и спомеником
Карађорђу)
182. Пећина Рисовача
051. Црква Св. Петра и Павла у Брњици
058. Зидана чесма и корита за праље у Брњици (Настала је половиним педесетих година XX века, као дело
тадашњих инжењера крагујевачког водовода)

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ





655 Споменик природе: Градски парк Ђурђево брдо
МПС 22 - Меморијални природни споменик Парк Опленац
СП141 Брдо Рисовача

Ба01;Па02;

JOPTo20; JOP To12; JOP Kr16 JOP

ТКП-26: НИЗИЈСКЕ ШУМЕ
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Примарни:
 Изданачке шуме;
Секундарни:
 Вештачки подигнуте културе лишћара и
четинара;
Терцијарне:
 Споменик природе;
 Излетиште;
 Ловиште.
ОПИС КАРАКТЕРА
Изданачке и вештачки подигнуте шуме на зарављеном хоризонталном терену. Шума је
доминантан и кохерентни визуелни елемент.

ДЕТЕРМИНАНТЕ
Зарављен, хоризонталан терен, у појасу од 100 до 200 м, са нагибом 0–3º и 3–7º. Тип
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земљишта је смоница и еутрично смеђе земљиште. Геолошка подлога је алувијум и
миоценски седименати на језерским терасама. У пределу су изданачке шуме цера и сладуна,
багрема, топола, пољског јасена, као и вештачки подигнуте састојине лужњака, црног ораха,
цера са лужњаком, пољског јасена, црвеног храста, црног бора. Конфигурација дрвенасте
вегетације је просторно повезана.
У ЈОП–у Па02, у делу под аграром, се налази насеље са учешћем воћњака на малим
парцелама и на окућницама индивидуалних објеката. Овде су шуме у државном власништву
формиране за потребе добијања техничког дрвета и то изданачке шуме: багрема, цера;
вештачки подигнуте састојине: црног бора, америчког јасена, боровца, смрче.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
Предеони образац:
 Утицај интензивног саобраћаја у шуми
Рогот у ЈОП-у Ба01.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
Смернице очувања карактера овог типа предела односе се на газдовање овим шумама у
функцији рекреације и заштите природе.
ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ


СП144 Споменик природе Рогот. Предео изузетних природних одлика којем управљају
Србијашуме. Ставља се под заштиту као споменик природе под именом „Рогот“ и утврђује
за значајно природно добро - III категорија

ТКП-27: СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДЕЛИ РАВНИЧАРСКО-БРДСКОГ
ПОДРУЧЈА

Па07; Ћу13; Ћу14; Св08; Кг01; Кн0; То07; Ар21; Ар32
КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Секундарни:
 Активни површински копови;
 Паркови и шума паркови;
 Акумулације и велике водојаже;
Терцијарни:
 Tуристичкa, бањска и рекреациона подручја;

ОПИС КАРАКТЕРА
Овај тип карактера обухвата подручја чије порекло је доминантно антропогено.
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ДЕТЕРМИНАНТЕ
Овај тип предела обухвата индустријске јединице са коповима, вештачке акумулације и језера,
спомен парк, водојаже.
САВРЕМЕНИ УТИЦАЈ НА КАРАКТЕР
 Мале акумулације које се не одржавају.

ОКВИРНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА
 Туристичка валоризација ових подручја и рекултивација;
 Измуљавање вештачких акумулација.
КАРТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА
113. Црква Блага Марија петрушка – Поповац (Неколико километара од Поповца, на десној обали реке
Црнице, налазе се добро очувани остаци средњовековног храма, ситуирани на једној стени, недалеко од
истодобног града Петруса).

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА


Спомен-парк Шумарице је проглашен за непокретно културно добро као знаменито место од
изузетног националног значаја 27. децембра 1979. године.

622

ЛИТЕРАТУРА
Анђелковић М. (1967): Шумадијкса зона-Стратиграфија, палеогеографија, магматизами
тектоника. Геол. анали Балк. пол., књ. XXXIII, Београд. п.1-17.
Антић, М., Јовић, Н., Авдаловић, В. (1980). Педологија. Научна књига. Београд
Благојевић, А. (2012). Природно-географске карактеристике развоја туризма Крагујевца
Универзитет у нишу природно-математички факултет ниш департман за географију, мастер рад
http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/master/geografija/doc/2012/2012-12-20-ba.pdf
Bossard, M., Feranec, J., & Otahel, J. (2000). CORINE land cover technical guide: Addendum
2000.
Bell, S. (1999) Landscape: Patern, Perception and Process, Taylor & Francis
Веселиновић Д. и Максимовић Б.,(1952): Геолошка испитивања у области Деспотовца. З
борник. радова САН, књ. XXII, геолошки институт, књ. 3, Београд.
Веселиновић М., Антонијевиц Т., Крстиц Б. и други; (1970): Тумач за лист Бољевац. Савез.
геoл. завод Београд.
Вељовић, В. (1967): Вегетација околине Крагујевца. - Гласник Шумарског факултета,
Београд : 75-76: (75-82).
Вељовић, М. В. (1967): Долинске ливаде Груже. Гласник Природњачког музеја у Београду
Б22: 111-126.
Влашковић, Н. (2013). Регионално –географски приказ општине Баточина. Природно –
математички факултет у Нишу, Департман за географију, мастер рад.
http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/master/geografija/doc/2013/2013-02-20-vn.pdf
Вујисић Т., Каленић М., Навала М. и други (1977): Основна геолошка карта СФРЈ, лист
Лапово, са тумацем. Фонд геозавода, Београд.
Вукалиновиц С. (1970): Неки нови подаци о геолошко-структурном склопу Шумадије.
Мат. VII Конгр. геол. СФРЈ, књ. I, Загреб.
Генерални план Аранђеловца 2026
Генерални план Лапово 2020.
Долић Д. (1978): Нови наласци маринског и бракичног миоцена у Параћинском
поморављу, Од. прир.-мат. наука, књ. 43, Београд.
ЕЕА, (2016). Corine land cover 2000 (CLC2000) seamless vector database.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2000-clc2000-seamless-vector-database
ЕЕА, (2016). Corine Land Cover 2006 seamless vector data. http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/clc-2006-vector-data-version
Завод за заштиту природе Србије. Заштићена природна добра Србије.
http://serbia.gdi.net/zzps/ (приступано 15. 9. 2015)
Јовановић, Б. (1954). О шумама Србије почетком XIX века. Шумарство, Београд. VII (3),
140-158.
Јовановић, Б., Радуловић, С., Вићентијевић, М. (1977): Дендротопоними Србије (ван
покрајина) и њихове карте и значај. [ Dendrotoponyms of Serbia (without provinces) and their maps
and importance]Гласник Шумарског факултета, Београд 52: 133-186.

623

Јовановић, Б. (1997). Крајречна алувијална вегетација. У: Сарић, Р. М., Васић, О. (ур.):
Вегетација Србије 2(1): 107-158, Српска академија наука и уметности, Београд
Јовaновић, Р. (1957). Типови долинских ливaдa Јaсенице. Archives of biological sciences 9
(1-4):
ЈП „Србијашуме” (2012). Привремени програм газдовања шумама сопственика за управне
округе за 2013. годину.
ЈП Србијaшуме (2006 - 2014).Основa гaздовaњa шумaмa: 1701. Слaдaјскa Бучинa – Речке;
1702. Јеловa Косa; 1703. Бељaничко - Злотскa рекa; 1704. Витaновaчa – Вртaчеље; 1705. Склопови
– Соколицa; 1706. Деспотовaчке шуме; 1707. Клочaницa; 1708. Бaрбушинa; 1709. Вaлкaлуци –
Некудово; 1710. Троглaн Бaре; 1711. Јaблaничке шуме; 1712. Сењско - Стубичке шуме; 1713.
Јaворaк; 1714. Игриште - Текућa бaрa; 1715. Честобродицa; 1716. Буљaнско - Зaбрешке шуме;
1717. Кaленић; 1718. Јухор И; 1719. Јухор ИИ; 1720. Левaчке шуме – цaринa; 2101. Бешњaјa; 2102.
Гружaнско-Лепеничко-Јaсеничке шуме; 2103. Букуљa; 2104. Јешевaц И; 2105. Котленик; 2106.
Рудник И; 2107. Рогот. Беогрaд
Крстић С., (1963): Прилог познавању Сармата шире околине Лапова и Раче Крагујевачке.
Весник Завода за геол. и геоф. истраж. књ. XXI, серија А, Београд.
Кнежевић, М., Ђорђевић, А., Кошaнин, Милетић, З., Голубовић, С., Пекaч, С., ет aл. (2011).
Усклaђивaње номенклaтуре основне педолошке кaрте сa WРБ клaсификaцијом. Нaучни пројекaт.
Универзитет у Беогрaду, Шумaрски фaкултет, стр. 103.
Којић, Б. (1958) Сеоска архитектура и руризам, Грађевинска књига, Београд
Лакушић, Д., Блаженчић, Ј., Ранђеловић, В., Буторац, Б., Вукојичић, С., Златковић, Б.,
Јовановић, С., Шинжар-Секулић, Ј., Жуковец, Д., Ћалић, И., Павићевић, Д. (2005). Станишта
Србије - приручник са описима и основним подацима. у: Лакушић Д. (ур.) Станишта Србије резултати пројекта Хармонизација националне номенклатуре у класификацији станишта са
стандардима међународне заједнице, Београд: Институт за Ботанику и Ботаничка Башта
'Јевремовац'.
Марић, И. (2006) Традиционално градитељство Поморавља и савремена архитектура,
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Посебна издања 46.
Марковић Ђ.Ј. (1954): Рељеф слива Црнице и Грзе. Зборник рад. САН XXXIX, Географ,
инст. књ. 7, Београд.
Менковић Љ., Кошћал М. (2007). Рељеф подручја општине Аранђеловац,
GEOGRAPHICAL INSTITUTE “JOVAN CVIJIC” SASA COLLECTION OF PAPERS. NO 56.
Мишић, В. (1981). Шумскa вегетaцијa клисурa и кaњонa источне Србије. Институт зa
биолошкa истрaживaњa "Синишa Стaнковић", Беогрaд.
Милановић А., Мајкић-К.Ј.(2007). Оцена стања квалитета површинских вода и загађења у
сливу реке Лепенице, ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА, BULLETIN OF THE
SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY, ГОДИНА 2007. СВЕСКА LXXXVII- Бр. 1, TOME
LXXXVII - Nо 1.
Миленковић С., Бошковић Н.(2014). Обликованје Крагујевца као туристичке дестинације,
http://ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Zbornik/10%20%20S.%20Milenkovic%20i%20N.%20Boskovic.p
df

624

Милановић А.(2007). Хидрографска студије реке Лепенице. GEOGRAPHIC INSTITUTE
“JOVAN CVIJIĆ”SERBIAN ACADEMY OF SCIENCE AND ARTS, SPECIAL ISSUES No.70
Мастер план туристичке дестинације „Стиг-Кучајске планине-Бељаница“ (2007). Научно
истраживачки центар, Економски факултет ,Београд
Милиц Г.(2006). Река Црница – морфохидролошки приказ
http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/56/2006%20-%20Goran%20Milic%20%20Reka%20Crnica%20-%20morfohidroloski%20prikaz.pdf
Нацрт просторног плана општине Свилајнац (2010) ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац
Нешић Д.,Павичевић Д.,Огњеновић С.(2008). Резултати спелеолошких и
биоспелеолошких истраживања јаме Вртачеље (Ледена Пећина), Заштита природе 58/1-2
Nonić, D., Milijić, V. (2008). Status quo analysis: Private Forestry in Serbia and its role in
NFP/NFS process. CEPF. Lover print, str. 95, Sopron.
Цвијић Ј. (1924-26): ГЕОМОРФОЛОГИЈА. Књ. I и II, Београд.
Цвјетићaнин, Р., Кнежевић, М. (2000): Вегетaцијa и земљиштa Опленцa. - Глaсник
Шумaрског фaкултетa, Беогрaд 83: 165-178.
Обиђановић, Д. (2013). Swot анализа туристичких потенцијала општине
Свилајнац.Универзитет у Нишу природно-математички факултет ниш департман за географију
Мастер рад http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/master/geografija/doc/2013/2013-12-11-od.pdf
Матић Н.(2012). Основе развоја туризма општине Аранђеловац: Универзитет Сингидунум,
Мастер рад.
Предлог просторног плана општине Деспотовац (2008) ЈП Дирекција за урбанизам
Крагујевац
Предлог просторног плана општине Параћин (2011) „ИНФОПЛАНˮ д.о.о. Аранђеловац
Просторни план општине Баточина (2010) Југословенски институт за урбанизам и
становање
Просторни план града Крагујевца (2009) „Службении лист града Крагујевцаˮ, број 32.
Просторни план општине Топола (2011) Скупштина општине Топола
Просторни план општине Аранђеловац (2012) Скупштина општине Аранђеловац
Просторни план општине Кнић (2011) ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац
Просторни план општине Рековац (2012) Југословенски институт за урбанизам и
становање
Просторни план општине Ћуприја (2011) „Службении гласник општине Ћупријаˮ, број 13.
Просторни план општине Лапово (2011) ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац
Просторни план општине Рача (2012) „Службении гласник општине Рачаˮ, број 5.
Рудски, И. (1949). Типови лишћaрских шумa југоисточног делa Шумaдије. Природњaчки
музеј српске земље [Посебно издaње] 25: 1-67.
Стевановиц́ П., (1949): О геолошком испитивању у Шумадији између реке Јасенице и
Раље. Гласник САН, књ. I. св. 3, Београд.
Planning for Landscape Workcestershire - Landscape Character Assessment (2008)
Workcestershire County Council.
Републички геодетски завод (2011) Резултати пописа становништва 2011. године

625

Симоновић, Đ. (1980) Уређење сеоских територија и насеља, Грађевинска књига, Београд
Симоновић, Ђ., Рибар, М. (1993), Уређење сеоских територија и насеља, ИБИ инжењеринг
и пројектовање, Београд
Symons, N.P., Vogiatzakis, I.N., Griffiths, G.H., Warnock, S., Vassou, V., Zomeni, M., Trigkas,
V. (2013) Geospatial tools for Landscape Character Assessment in Cyprus, In: First International
Conference on Remote Sensing and Geoinformation on the Environment (Ed: Hadjimitsis, D.G.,
Themistocleous, K., Michaelides, S., Papadavid, G.), Proc. of SPIE Vol. 8795, 87951
Стаменковић, С. (Ур.), (2011, 2002) Географска енциклопедија насеља Србије, Географски
факултет, АГЕНА, Стручна књига, том I-IV
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА (2011), Регионална
агенција за економски развој Шумадије и Поморавља. http://www.paracin.rs/files/sor.pdf
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 2010-2015, (2010).
Operational Grant for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded
project managed by Delegation of the European Union to the Republic of Serbia,
http://www.arandjelovac.rs/download/Strategija-odrzivog-razvoja-opstine-Arandjelovac-2_0.pdf
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, 2010-2015. Operational
Grant for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded project
managed by Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО, Operational Grant for
Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded project managed by
Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ 2010-2020 (2009), Стална
конференција градова и општина.
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 2013-2018 (213),
http://projekti.kragujevac.rs/wp-content/uploads/2015/06/Strategija-odrzivog-razvoja-grada-Kragujevca2013-2018.pdf
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА, 2010-2015 . Стална
конференција градова и општина, http://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/STRATEGIJAODRZIVOG-RAZVOJA-OPSTINE-RACA-ZA-PERIOD-OD-2015_-DO-2020_-GODINE_doc26_02_2015_-21.pdf-final-version.pdf
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА ,2010-2015 , Operational
Grant for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded project
managed by Delegation of the European Union to the Republic of Serbia,
http://www.topola.com/dokumenta/strategija_odrzivog_razvoja.pdf
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,2010-2015. Operational Grant
for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded
http://www.cuprija.rs/dokumenta/ostala_dokumenta/247-strategija.html
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВЦА, 2010-2015. Operational
Grant for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded,
http://www.leparesava.com/uploads/document/Strategija_odrzivog_razvoja_opstine_Despotovac_sr.pdf
Стратегија одрживог развоја Oпштине Параћин, Акциони план 2012 – 2017

626

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВЦА,2010-2015. Operational
Grant for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded,
http://www.rekovac.rs/download/Strategija%20odrzivog%20razvoja%20Rekovac.pdf
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВЦА, 2013-2018. Operational
Grant for Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje EU funded
СТУДИЈА ИНТЕГРАЛНОГ РУРЛАНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
ЗА ПЕРИОД 2013-2017. ГОДИНЕ
http://www.rekovac.rs/images/pdf/%20%20%20%20%20%20%20%20%20.pdf
СТРАТЕШКИ МАСТЕР ПЛАН ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПЛАНИНЕ РУДНИК ОД 2014. ДО
2024. ГОДИНЕ, УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ,(2014) http://91.187.132.10/Rudnik
Стратегија развоја туризма Општине Рача 2014-2019. године, (2014).Универзитет у
Крагујевцу , Факултет за хотелијерство и туризам
Томић, З., Rакоњац, Љ. & Исајев, В. (2011): Избор врста за пошумљавање и мелиорације у
централној Србији. Монографија. Институт за шумарство Београд. 1-232.
Танасијевић ,Ђ., Јеремић, М., Филиповић, Ђ., ...Спасојевић, М. (1963). Педолошке карте
1:50.000. Институт за проучавање земљишта Београд. Геокарта, Београд
Тодоровић А. (2007) Туристички потенцијали Рудничког краја, GEOGRAPHICAL
INSTITUTE “JOVAN CVIJIC” SASA COLLECTION OF PAPERSNO 57 YEAR2007
Forman, R. T., Godron, M. (1986). Landscape ecology. John Willey & Sons. New York. pp. 619.
Forman, R. T. (1990). Ecologically sustainable landscapes: the role of spatial configuration. In
Changing landscapes: an ecological perspective (pp. 261-278). Springer New York.
Чичулић М. (1963): Палеогеографска скица неких терцијарних басена у Моравском рову.
Весник Геозавода, сер. А, књ. XX, Београд.
Worcestershire County Council (2013). Landscape Character Assessment.Supplementary
Guidance. Technical Handbook
Шкорић, А., Филиповски, Г., Ћирић, М. (1985). Клaсификaцијa земљиштa Југослaвије,
Посебнa издaњa, Књигa LXXVIII, Оделење природних и мaтемaтиĉких нaукa, АНУБиХ, Сaрaјево,
књ. 13, 72

627

ПРИЛОГ 1:
Експерт: Проф. др Марија Максин, д.и.а.
Консултант: др Владица Ристић, д.и.а.

ЕКСПЕРТИЗА О
МОРФОЛОГИЈИ РУРАЛНИХ НАСЕЉА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И ПРОЦЕНУ КАРАКТЕРА
ПРЕДЕЛА У ШУМАДИЈСКОЈ И
ПОМОРАВСКОЈ ОБЛАСТИ
Фаза I

Београд, јула 2015. године
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Фаза I

А. Атрибути морфологије руралних насеља за идентификацију
и процену карактера предела
Морфологија насеља у контексту предела представља модел њиховог размештаја и
организације који се понавља у пределу (Planning for Landscape Workcestershire Landscape Character Assessment, 2008, Workcestershire County Council).
Насеље формирају кућишта и објекти јавне, услужне и привредне намене у атару
насеља. Основне просторне јединице за идентификацију и класификацију морфологије
насеља, према Којић (1958), Симоновић (1980), Симоновић и Рибар (1993), јесу:


атар села (катастарска општина) - територија села са јасно одређеним
границама које се не мењају кроз време, у којој се развија једно или више
насеља, одвија живот и део економских активности становника (у
пољопривреди, шумарству и др.); и



кућиште и различити модели груписања кућишта у атару села - дисперзна /
раштркана кућишта по атару или групације кућишта (чврсто гурписана целина
неколико кућишта) које формирају издвојене насељске целине (заселак,
централну групацију у насељу) или компактно насеље.

Полазећи од домаће литературе о историјском развоју сеоских насеља, а узимајући у
обзир и европска искуства о морфологији насеља у процени карактера предела (Bell,
1999; Symons et al., 2013; Planning for Landscape Workcestershire - Landscape Character
Assessment, 2008), издвојени су следећи атрибути / критеријуми за класификацију
морфологије насеља у основне типове и подтипове:
1) размештај кућишта и групација кућишта у атару села или његовом делу:
дисперзна, концентрисана или дисперзно-концентрисана кућишта,
2) компактност форме и структура групација кућишта, издвојених насељских
целина и насеља: компактна или некомпактна форма са неправилном,
линеарном, зракастом или мешовитом структуром.
Атрибути који се срећу у иностраној литератури (Ibid.), као што су густина насељености
и удаљеност између насеља нису потпуно адекватни за идентификацију морфолошких
типова, а нарочито подтипова насеља у Србији.
Густине насељености атара села у Србији су ниске, са дуготрајно испољеним трендом
опадања. Задржале су се разлике у густини насељености између основних
морфолошких типова насеља – разбијених и збијених насеља, али се овај атрибут не
може применити за подтипове насеља између којих су се разлике знатно смањиле у
односу на период до 80-тих година 20. века.
Удаљеност између насеља и насељских целина не одражава разлике међу
морфолошким типовима насеља, нарочито од 80-тих година 20. века од када започиње
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доминација линеарне градње дуж саобраћајница у свим морфолошким типовима и
подтиповима насеља.
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Б. Класификација морфолошких типова и подтипова
руралних насеља
Применом дефинисаних атрибута, полазећи од литературе о историјском развоју
сеоских насеља и планске документације, а на основу стања забележеног на
ортофотоснимцима за територију Србије из прве и друге деценије 20. века (Geo Srbija,
Републички геодетски завод, www.geosrbija.rs/rgz), утврђује се следећа класификација
основних морфолошких типова руралних насеља са подтиповима:
1. Разбијено насеље је дисперзно или дисперзно-концентрисано насеље у атару
села или његовом делу, некомпактне форме са неправилном, линеарном,
зракастом или мешовитом структуром. Разбијена насеља имају следће
подтипове и варијетете:
1.1 Расуто или потпуно разбијено насеље,
1.2. Разбијено насеље,
1.3. Полузбијено насеље,
1.4. Полузбијено-линеарно насеље са варијететима
1.4.а Полузбијено линеарно насеље,
1.4.б. Полузбијено линеарно-зракасто насеље.
2. Збијено насеље је концентрисано насеље у средишту или најпогоднијем делу
атара. Компактне је форме са неправилном, линеарном или зракастом
структуром. Компактност форме се делимично нарушава и отежано сагледава
код мешовите структуре, нарочито у комбинацији неправилне са линеарном
структуром. Збијена насеља имају следеће подтипове и варијетете:
2.1. Збијено насеље неправилне структуре,
2.2. Збијено зракасто насеље,
2.3. Збијено линеарно насеље са варијететима
2.3.а Збијено линеарно насеље,
2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље,
2.4. Збијено насеље комбиноване структуре,
2.5. Збијено насеље ортогоналне структуре.
На анализираном подручја нема ненасељених подручја на нивоу атара села, изузев
два мала брдска шумовита атара на територији града Крагујевца. Делови појединих
атара у брдском, шумовитом и теже приступачном подручју су ненасељени (без или са
појединим сталним, сезонским или напуштеним кућиштима), али ће њихова
идентификација уследити на нивоу јединица описа предела.
Урбана подручја нису предмет ове анализе. Урбана подручја на анализираном
подручју обухватају постојећа урбана насеља (општинске и градске центре) и
урбанизована плански изграђена рударска насеља.
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В. Опис морфолошких типова и подтипова руралних насеља
Опис морфолошких типова и подтипова руралних насеља садржи:


основне карактеристике морфолошког типа и подтипа,



историјски развој / генеза морфолошког типа насеља, узроци појаве подтипова
и варијетета,



одлике традиционалног стила градње сеоске куће,



заједничке и специфичне карактеристике форме и структуре насеља, улица и
кућишта,



заједничке и специфичне карактеристике форме и изгледа објеката и промене у
односу на традиционални стил градње,



примењене материјале на изграђеним објектима.

1. Разбијена насеља
1.1. Основне карактеристике типа и подтипова
Разбијена насеља су настала и развијала се спонтано, са тенденцијом да се настави
њихов спонтани развој. Формирана су на брежуљкастом, брдском и
брдскопланинском подручју, на коме се становништво бави претежно сточарством,
воћарством и виноградарством (виноградарски реjони Шумадије и три Мораве1), а
мање осталом пољопривредном производњом.
Густине насељености су ниске. Тенденција пада густине је израженија у потпуно
разбијеним и разбијеним насељима, услед депопулације тих насеља. Полузбијена
насеља спорије губе становништво. У полузбијеним линијским насељима поред
државних путева у дневној изохрони урбаног насеља испољена је тенденција ширења
грађевинског подручја у претходним деценијама, иако број њихових становника благо
опада у последње две деценије (2011-1991.) у односу на раст становништва забележен
у претходном периоду (1991-1961). Испољена диспропорција последица је константног
повећања броја домаћинстава (чија величина - број чланова опада) и преференци
становништва из урбаног и руралних насеља да свој стамбени проблем реше у дневној
изохрони урбаног насеља. Број становника једино расте у полузбијеним насељима у
дневној изохрони Крагујевца у последњем међупописном периоду (2011-2002), након
обнављања аутомобилске индустрије у овом граду.
Основне карактеристике подтипова разбијених села су:
1.1 Потпуно разбијено или расуто насеље је дисперзно насеље са појединачним или
малим групацијама кућишта размештеним по атару села, без диференциране

1

Према: Правилник о рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије (2015)
„Службени гласник РС”, број 45.
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централне групације у насељу. Кућишта су велика и окружена окућницом,
пољопривредним и шумским површинама.
1.2. Разбијено насеље је дисперзно насеље са малим и већим групацијама кућишта у
атару села, са или без централне групације у насељу са центром села. Кућишта су
велика, могу да се граниче са суседним кућиштима, а окружена су окућницом,
пољопривредним и шумским површинама.
1.3. Полузбијено насеље је дисперзно-концентрисано насеље са малим и већим
групацијама кућишта у атару села, са једном или више групација компактне форме и
неправилне структуре, од којих је једна централна групација у насељу са центром села.
Кућишта су велика, могу да се граниче са суседним кућиштима, а окружена су
окућницом, пољопривредним и шумским површинама. У компактним групацијама
кућишта могу да буду нешто мања од осталих кућишта у атару села.
1.4. Полузбијено-линеарно насеље је дисперзно-концентрисано насеље са малим и
већим групацијама кућишта у атару села и са више групација компактне и некомпактне
форме са линеарном структуром формираном дуж пута, у претходном периоду и
поред железничке пруге. Кућишта формирана дуж пута се бар једном страном граниче
са пољопривредним или шумским површинама.
Тенденција је да се групације линеарне структуре дуж путева повезују тако да ће
временом постати компактна линеарна насеља, када ће део насеља поред
најфреквентнијег пута прећи у тип збијених насеља, подтип линеарно или линеарнозракасто насеље (пример насеља Доња Рача, општина Рача), док ће преостали део
насеља у атару остати дисперзан.
Старија насеља имају јасно диференциран центар насеља. Нови талас спонтане непланске изградње крајем 20. и на почетку 21. века довео је до формирања и
дисперзије нових групација комапктне и некомпактне форме са линераном структуром
дуж путева и раскрсница са другим путевима. У новоформираним групацијама центар
насеља није формиран или није јасно диференциран.
У полузбијено-линеарним насељима кућишта су мања него у осталим типовима
разбијених насеља. Када се овај подтип насеље налази у дневној изохрони урбаног
центра или сеоском насељу са индустријском зоном (пример Наталинаца – Топола)
кућишта су мала, често сведена на грађевинску парцелу стамбене или стамбенопословне намене, по узору на урбане парцеле. На величину и организацију кућишта
утиче потражња и цена земљишта дуж путева у дневној изохрони урбаног центра, као
и занимање чланова домаћинства, међу којима доминирају непољопривредна
занимања.
Реперни објекти у централним групацијама разбијеног или у центру полузбијеног
насеља су сви јавни објекти (црква, школа, задруга и/или дом културе), угоститељски и
привредни објекти. Препознатљиви објекти су и гробља, која су лоцирана у близини
централне групације или центра насеља, поред значајнијег локалног пута, на терену у
благом паду. По правилу су неограђена, са мало зеленила, збијеним надгробним
споменицима, са или без мале капеле.
У овом морфолошком подтипу јављају се варијетети:
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1.4.а. Полузбијено линеарно насеље компактне и некомпактне форме, линеарне
структуре са кућиштима формираним у већим и мањим групацијама дуж путева.
1.4.б. Полузбијено линеарно-зракасто насеље компактне и некомпактне форме, са
кућиштима формираним у већим и мањим групацијама дуж фреквентног пута и путева
који се са њим укрштају тако да је највећи део или цело насеље попримило линеарнозракасто структуру.

1.2. Генеза разбијеног насеља
Према Којићу (1958), тип разбијених насеља највише је био распрострањен по брдским
областима од Босанске крајине до Поморавља у областима стабилних или релативно
стабилних шума. Скоро сва села старовлашког типа у планинама, долинама и
равницама постала су у крчевинама и због тога су се развијала као потпуно разбијена
насеља. Оваквих насеља данас има најмање, нарочито у Шумадији и Поморављу.
Основна карактеристика овог типа насеља је су појединачна кућишта и мање групације
кућишта расута скоро по целом атару села. Карактеристике разбијених насеља су
велика узајамна удаљеност кућишта (од 50 до 500 m и више) између којих се налази
пољопривредно земљиште, шуме и ливаде. Насеља у уобичајеном смислу којим
означавамо концентрацију кућишта нема. Обрађена земља лежи у непосредној
близини куће и чини проширено кућиште/окућницу (Скица 1).

Скица 1. Потпуно разбијено насеље
Извор: Симоновић, Б., Уређење сеоских територија и насеља, Грађевинска књига, Београд
(1980: 96)
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Скица 2. Разбијено насеље
Извор: Којић, Б., Сеоска архитектура и руризам, Грађевинска књига, Београд
(1958: 130)

Временом потпуно разбијено насеље мења своју структуру: нови досељеници
заузимају слободну земљу између постојећих кућишта, чешће на релативно
заравњеном терену. Ако се породица дели, дели се и постојеће кућиште и тако настају
групације сродничких кућа разбијене по атару (засеоци) на удаљености од 100 до
1000 m – ибарски тип разбијеног насеља, чешће на разуђеном терену. Овај тип насеља
представља прелаз од старовлашке потпуно разбијене ка шумадијској полузбијеној
структури насеља (Којић, 1958; Симоновић, 1980). У једној групацији може да буде 5-30
кућа (Марић, 2006) (Скица 2).
Потпуно разбијена (старовлашка) и разбијена (ибарска) насеља најповољније су
лоцирана на терену. Избор локација потпуно одговара природно-географским и
економским погодностима територије атара (Симоновић, 1980). Ова насеља су најбоље
уклопљена у предео и омогућавају очување квалитета животне средине, тако да би
њихову морфолошку структуру требало очувати и у будућности.
Даља еволуција старовлашког, то јест ибарског типа насеља доводи до структуре
шумадијског типа полузбијених насеља, а највише их је у Шумадији. Окућнице су
толико издељене да почињу да се додирују. Поједини делови ових села добија вид
збијеног насеља иако задржава старе одлике (велико кућиште и разбијени тип
организације кућишта) – већина села Шумадије и Западног Поморавља. Овај тип
насеља представља прелаз од разбијених ка збијеним насељима (Скица 3).
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Скица 3. Полузбијено насеље
Извор: Симоновић, Б., Уређење сеоских територија и насеља, Грађевинска књига, Београд
(1980: 98)

Полузбијени тип насеља се најчешће налази у средишту атара тако да су растојања
између пољопривредних површина и кућишта повољна. Избор локација је прилагођен
природно-географским условима територије атара (Симоновић, 1980). И ова насеља су
добро уклопљена у предео и омогућавају очување квалитета животне средине, тако да
би њихову морфолошку структуру требало очувати и у будућности.
Геоморфолошки положај свих разбијених насеља има одређене карактеристике - у
Шумадији ова насеља заузимају теренски узвишена места (повијарце који се спуштају
са оближњих планина или њихове присојне косе). У планинским пределима
распоређују се на странама ближе речним токовима. Упадљиво је да насеља ретко
заузимају речне долине, тј. поља или да се налазе на самим потоцима (Којић, 1958).
Са развојем саобраћаја и вароши у току 19., а нарочито са развојем индустрије и
градских агломерација у другој половини 20. века јача њихов утицај на развој села,
промену морфолошких подтипова насеља и организацију сеоског живота. Под овим
утицајима се становништво постепено помера са темена коса и долинских страна ка
путевима и железничким пругама. У атару села се формирају нове друмске групације и
насеља, које се најбрже развијају током друге половине 20. века (Скица 4).
Од 80-тих година 20. века у скоро свим полузбијеним насељима се интензивира
дисперзна и концентрисано-досперзна изградња дуж најфреквентнијих путева, око и
изван формираних групација у атарима насеља (Скица 5).
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Скица 4. Пример организације нове линеарне
(друмске) групације у
атару полузбијеног насеља
Аутор скице: В. Ристић

Скица 5. Пример развоја зракасте ̶
дисперзне и концентрисано-дисперзне
изградње око
формиране линеарне (друмске) групације у
атару полузбијеног насеља
Аутор скице: В. Ристић

1.3. Одлике традиционалног стила градње сеоске куће у Шумадији
Шумадијски тип куће је углавном ортогоналне основе и једноставних геометријских
облика. Та једноставност и компактност облика не одузима кућама својственост и
посебност, већ напротив, детаљи тих кућа им дају карактер и оригиналност. Гради се
на терену у паду. Поред улазних врата, има задња врата која су омогућавала
становницима да неопажено напусте кућу у случају опасности.
Конструктивни систем је бондрук. Кров је најчешће четвороводни, кровна конструкција
је дрвена, а покривач је шиндра или ћерамида.
Традиционална шумадијска кућа има трем (слично Поморавској кући) са дрвеним
стубовима и косницима.
Сви дрвени елементи на фасади су обавезно украшени, стубови су са обореним
ивицама и украсним зарезима, украшени су косници, завршеци рогова стреха и оквири
око прозора.
Зидови су малтерисани и кречени гашеним кречом (слике 1-2.).

639

Слика 1. Шумадијски тип куће кућа Матића.

Слика 2. Шумадијски тип куће на падини.

1.4. Примери подтипова и варијетета разбијеног насеља
Пример разбијеног насеља
Јеловик, општина Аранђеловац
Извор: Топографска карта 1:50000, из 70-тих
20.века

Јеловик, општина Аранђеловац
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21.
века (2003)

Пример полузбијеног насеља
Раниловић, општина Аранђеловац
Извор: Топографска карта 1:25000, из 70-тих
20.века

Раниловић, општина Аранђеловац
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21. века
(2003)
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Пример полузбијеног линеарно насеље
Доња Рача, општина Рача
Извор: Топографска карта 1:25000, из 70-тих
20.века

Доња Рача, општина Рача
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21. века
(2003)

Пример полузбијеног линеарно-зракастог насеља
Доња Шаторња, општина Топола
Извор: Топографска карта 1:50000, из 70тих 20.века

Доња Шаторња, општина Топола
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21. века (2006)
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На основу приказаних и других анализираних примера, могу се уочити следеће
промене у подтиповима разбијеног морфолошког типа насеља у протекле четири
деценије:
−

без промена – промена није било или нису утицале на морфолошку структуру у
потпуно разбијеним и разбијеним насељима;

−

ограничене промене – промене нису утицале на морфолошку структуру
полузбијеног насеља на нивоу атара, али су у појединим насељима имале утицаја
на промене у структури и форми централне/их групација у насељу услед дисперзије
изградње око централне групације дуж најфреквентнијих путева;

−

промене неједнаког интензитета - промене нису утицале на морфолошку структуру
полузбијеног линераног насеља на нивоу атара. Имале су утицај на део атара са
групацијама некомпактне форме са линераном структуром, услед концентрације
изградње између постојећих некомпактиних групација и нове дисперзије изградње
дуж пута, чиме се појачава линеарна или зракаста структура и форма тог дела
насеља код оба варијетета полузбијеног линеарног насеља. Ове промене могу
највише доћи до изражаја на нивоу јединица описа предела, у случају када се
делови атара са линеарном и разбијеном структуром нађу у различитом
јединицама описа предела.

1.5. Заједничке и специфичне карактеристике форме и структуре
насеља, улица и кућишта
1.5.1. Разбијена и полузбијена насеља
 Појединачна и мале групације кућишта
Појединачна кућишта и мале групације кућишта размештених по атару села у свим
подтиповима разбијеног насеља су положајем и обликом најбоље уклопљена у предео
у коме се налазе.
Овај опис се не односи на групације кућишта са викендицама.
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 Веће групације кућишта и централна групација у насељу
Веће групације кућишта и централна групација у насељу (са центром села) су
формиране око постојеће мреже локалних и атарских путева неправилног облика, тако
да се развила неправилна структура групације чије се границе отежано сагледавају.
Форма мреже путева условљава појаву групација зракасте структуре, или облик
неправилног четвороугла са великим пољопривредим површинама у његовом
средишту и кућиштима дуж саобраћајница.
Саобраћајнице (путеви и улице) су неправилног облика са уским коловозом. Без
тротоара су, изузев у приградским насељима дуж главних улазно-излазних праваца у
урбано насеље.
У централној групацији кућишта у насељу на раскрсници значајнијих путева је
формирано проширење – мала, неуређена јавна површина неправилног облика око
које су подигнути јавни и/или услужни објекти.
Кућишта су велика и неправилног, издуженог облика, поједина приближно
правоугаоног облика. Најчешће су ужим фронтом окренута према саобраћајници. На
кућишту је више објеката, али је индекс заузетости низак. Стамбени део кућишта је
одвојен од економског, често оградом.
1.5.2. Полузбијено линеарно насеље
Групације кућишта су формиране дуж фреквентнијих путева, најчешће са обе стране
пута, тако да се развила линеарна структура групације. Када је линерана групација
компактна и јасно раздвојена од дисперзне градње дуж пута, њене се границе јасно
сагледавају. Када се дуж пута формира више некомпактних групација и дисперзна
кућишта, тада се границе групација и насеља не сагледавају јасно. Линеарне групације
кућишта се формирају и дуж осталих путева који се укрштају са главном
саобраћајницом, када се развија линеарно-зракаста структура појединих гупација, чије
се границе отежано или уопште не сагледавају.
Величина се смањује, фронт сужава и повећава индекс заузетости кућишта што су
ближа урбаном насељу и државним путевима (првог реда). На малим кућиштима
непољопривредних домаћинстава изграђен је само један објекат (стамбене или
стамбено-пословне намене), евентуално са помоћним објектом.
Објекти су постављени на неједнаком удаљењу од границе кућишта према
саобраћајници и суседним кућиштима, али се веома ретко постављају на границу
кућишта према саобраћајници или суседном кућишту.

1.6. Заједничке и специфичне карактеристике форме и
изгледа објеката
У свим подтиповима разбијених села објекти су изграђени као самостални. На кућишту
се често поред старог, подиже нови самостални стамбени објекат – вишегенерацијски
модел становања.
У централној групацији и компактној линеарној групацији полузбијеног насеља у
близини урбаног насеља и поред улазно-излазне саобраћајнице у урбано насеље
понекад, али ретко се јављају двојни објекти.
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Објекти имају облик квадра. У основи објеката је квадрат или правоугаоник, понекад
имају облик слова „Г”, а ређе су сложенијег облика – у облику слова „Т”, „П” и сл.
(најчешће објекти јавне или услужне намене).
У свим подтиповима разбијених села стамбени и остали објекти су најчешће приземни,
са или без подрума у зависности од нагиба терена. У централним групацијама,
линеарним и линеарно-зракастим групацијама полузбијеног насеља објекти су
приземни или са једним спратом, са или без поткровља. Само у групацијама
полузбијених насеља у непосредном окружењу урбаног насеља се јављају објекти са
два спрата.
Код старијих објеката изграђених до средине 20. века доминира традиционалан
четвороводан кров, док код објеката изграђених крајем 20. и почетком 21. века
доминира двоводан кров.
Местимично, по правилу груписано, срећу се изломљени двоводни кровови, који су
нефункционални, нарушавају изглед објеката и естетику предела (на пример у Горњој
Трнави, Светлићу, Наталинцима - општина Топола, Доњој Рачи – општина Рача, и др.)
Објекти са двоводним кровом у истој групацији кућишта су постављени неуједначено у
односу на саобраћајницу: управно - калканом или паралелно са улицом - кровном
косином, чиме се разбија компактност групације и улице.
Трем који је један од кључних елемената традиционалне шумадијске и поморавске
куће, заступљен је код објеката изграђених до средине 20. века, веома ретко код
објеката из друге половине 20. века код којих се по угледу на урбану градњу јављају
блакони и терасе на спрату и у поткровљу.
Кућишта у свим подтиповима разбијеног насеља се најчешће ограђују.

1.7. Примењени материјали на изграђеним објектима
Државни и већина локалних путева који пролазе кроз насеља су асфалтирани, док су
остале саобраћајнице у разбијеним насељима са асфалтним или земљаним застором.
Нешто је боља ситуација код подтипа линеарног и линеарно-зракастог насеља који се
развијају дуж јавних путева, а најбоља у овим подтиповима у близини урбаног насеља.
Треба имати у виду да квалитет саобраћајница и коловозног варира међу
општинама/градовима. Карактеристично за све локалне путеве и улице је да су са
неуређеним банкинама, слабо решеним одводом воде и слабо одржаваним јарковима
и пропустима за воду испод пута, када их има.
Плански подигнути дрвореди дуж саобраћајница или на другим јавним површинама се
веома ретко срећу. Преовлађују појединачна стабла и шумарци.
Кров је кос (двоводан или четвороводан) покривен црепом, традиционалним кровним
покривачем. Ретко се среће неки други тип кровног покривача, као што је салонит.
Кров на производним објектима је плитак кос покривен лимом.
Зидови стамбених и јавних објеката су светлих боја.
Известан број објеката (најчешће стамбених) има неомалтерисану фасаду која
деградира изглед објеката и естетику предела.
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Ограде кућишта су дрвене, зелене, зидане (бетон, камен, опека) или комбиноване
(металне са соклом од бетона или камена). Традиционална дрвена ограда – тараба (од
дрвених талпи), све је мање заступљена. Среће се на појединим кућиштима и
групацијама кућишта у разбијеном насељу, веома ретко у централним и линеарним
групацијама полузбијеног насеља.

2. Збијена насеља
2.1. Основне карактеристике типа и подтипова
На анализираном подручју збијена насеља су спонтано настала и развијана, са
тенденцијом да се настави њихов спонтани развој. У атару села формирано је једно
збијено - концентрисано насеље компактне форме чије се границе јасно сагледавају у
односу на пољопривредно и шумско земљиште око насеља. Насеље има централан
положај у атару или у односу на доминантан саобраћајни правац, или се налази на
ободу долине на њеном прелазу у брежуљкасти предео (као што су: Ново и Старо
Ланиште - општина Јагодина; Јовац, Дворица – општина Ћуприја; Рашевица, Сињи Вир,
Трешњевица, Поточац - општина Параћин) када има периферан положај у односу на
атар. Формирана су у широким долинама река (Велике Мораве и других река) у којима
се становништво бави претежно ратарством и повртарством у равничарском делу,
затим сточарством, воћарством и виноградарством на брежуљкастом делу подручја,
или претежно сточарством у узаним долинама у брдском подручју.
У атару појединих збијених насеља, када је насеље лоцирано периферно у односу на
атар села развила су се појединачна кућишта и мале групације кућишта у близини
имања у атару (пример Ломнице, општине Деспотовац), или мање и веће групације
кућишта када тај део атара поприма одлике полузбијеног насеља (примери насеља
Лозовик, Деоница и Сиоковац, Општина Јагодина), или више великих групација
кућишта када цело насеље поприма карактеристике и трансформише се у полузбијени
тип (пример Драгошевца, општина Јагодина).
Густине насељености су више у односу на разбијени тип насеља. Ова насеља имају
тенденцију смањења боја становника, али је темпо опадања броја становника и
густине насељености спорији него код разбијеног типа насеља. У збијеним насељима
поред државних путева у дневној изохрони урбаног насеља испољена је тенденција
ширења грађевинског подручја у претходним деценијама, иако број њихових
становника благо опада у последње две деценије (2011-1991.) у односу на раст
становништва забележен у претходном периоду (1991-1961). Испољена диспропорција
последица је константног повећања броја домаћинстава (чија величина - број чланова
опада) и преференци становништва из урбаног и руралних насеља да свој стамбени
проблем реше у дневној изохрони урбаног насеља.
Тенденција је да се поједина збијена компактна насеља линеарно шире дуж
најфреквентнијих путева, због чега је отежано сагледавање њихових граница.
Збијено насеље је са неправилном уличном мрежом и блоковима, са јасно
диференцираним (старим или новим) центром села.
Кућишта су мања, са већим бројем објеката и вишим индексом заузетости у односу на
тип разбијених насеља. Стамбени део кућишта је одвојен од економског.
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Реперни објекти у центру збијеног насеља или на раскрсницама саобраћајница су сви
јавни објекти (црква, школа, задруга и/или дом културе), угоститељски и привредни
објекти.
У насељима неправилне и зракасте, па чак и линеарно-зракасте структуре, кроз које
протичу водотици или има мртваја линеарни репер представљају шумски појасеви дуж
водотока / мртваја.
Препознатљиви објекти су и гробља, која су лоцирана на ободу или у непосредној
близини насеља, поред значајнијег локалног пута, на терену у благом паду. По правилу
су неограђена, са мало зеленила, збијеним надгробним споменицима, са или без мале
капеле. Карактеристично за поједина насеља је да су гробнице са надстрешницама или
зиданим надземним објектима (примери у Грабовцу – општина Свилајнац; Рибарима,
Кочином Селу – општина Јагодина; Крушару, Батинцу – општина Ћуприја; Доњем
Видову – општина Параћин).
Препознатљиви објекти по ободу појединих насеља са развијеним повртарством, у
склопу ивичних кућишта или непосредно уз њих су пластеници (типичан пример
Течића – општина Рековац).
У вом морфолошком типу јављају се следећи подтипови:
2.1. Збијено насеље неправилне структуре - насеље формирају неправилни блокови
који су оивичени кућиштима дуж путева / улица у чијем су средишту мање
пољопривредне површине.
2.2. Збијено зракасто насеље – кућишта у насељу су концентрисана око радијалне
мреже путева / улица која формира зракасту структуру насеља.
2.3. Збијено линеарно насеље - кућишта у насељу су концентрисана дуж једне
саобраћајнице.
2.4. Збијено линеарно-зракасто насеље – кућишта у насељу су концентрисана дуж
главне саобраћајнице и око једне или неколико раскрсница радијалних локалних и
атарских путева.
2.5. Збијено насеље комбиноване структуре – настају линераним или линеарнозракастим ширењем постојећег компактног насеља неправилне структуре дуж
најфреквентнијих путева.
2.6. Збијено насеље ортогоналне структуре – насеље је формирано око релативно
правилне ортогоналне мрежа саобраћајница и блокова који су оивичени кућиштима
дуж путева / улица у чијем су средишту мање пољопривредне површине. То су насеља
Добрићево (КО Ћуприја ван града) у општини Ћуприја и Доње Видово у општини
Параћин.

2.2. Генеза збијеног насеља
Тип збијених насеља се јавља најчешће у равницама и она су, по правилу, врло стара
насеља, или насеља настајала утицајем феудалних режима, или као последица
миграција из крајева где су збијена насеља од давнина постојала (Којић, 1958).
На подручју Поморавља развијен је разређено збијени тип насеља (Којић, 1958;
Симоновић, 1980). Насељена групација је код овог типа потпуно дефинисана и
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сагледива. Кућишта су распоређена по ободима улица а средишни делови блокова су
мање или веће пољопривредне површине. Просечно растојање између кућа је
30-60 m. Положај већине насеља у односу на атар је пoвољан. Јавни путеви пролазе
кроз већину ових насеља (Симоновић, 1980).
У Поморављу специјално чифлички систем је био доста снажан и одразио се на
оснивање насеља до 1804. године. У структури насеља доминира потпуно неправилна
улична мрежа, блокови и кућишта. На теренски погодном месту остајали су празни
простори који су се понегде развијали у мале тргове назване „средсело”. Целокупно
насеље дели се на махале - настале развојем веће породице или окупљањем
досељеника из истог краја. Границе махале се најчешће не виде. Често их дели улица,
а ако је терен разуђен, онда се махале деле речицама, јаругама, повијарцима (Којић,
1958; Скица 6).

Скица 6. Збијено насеље
Извор: Којић, Б., Сеоска архитектура и руризам, Грађевинска књига, Београд
(1958: 134, 65)

У Поморављу леже на ивицама поља у подножју обалних страна или на првим
терасастим заравнима изнад поља. У купираном терену збијена насеља се налазе у дну
речних токова одмах поред самих токова (Ibid.).

Скица 7. Поптпуно збијено насеље
Извор: Симоновић, Б., Уређење сеоских територија и насеља, Грађевинска књига, Београд
(1980: 99)
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Потпуно збијена насеља су распрострањена у Источној и Јужној Србији и на Косову, а
на анализираном подручју се јавља свега неколико насеља на истоку Поморавске
области, у уским долинама и подножју Кучајских планина (насеља Стрмостен и Златово
у општини Деспотовац и насеље Горња Мутница у општини Параћин). Карактеристика
спонтано збијених насеља је концентрација на малом простору и то непосредним
додиром кућишта и мањом развијеношћу самог кућишта (Скица 7). Кућишта се нижу на
оформљеним улицама и у унутрашњости блокова, а у склопу насеља нема или је мало
пољопривредног земљишта. Окућнце су мале или их уопште нема (Којић, 1958).
Спонтано збијена насеља показују врло разнолику секундарну диференцијацију у којој
се одражавају топографија терена и мрежа речних токова, миграциони центри и др. На
релативно равном терену са хомогеним становништвом и сличном привредом у целом
атару, спонтано збијено насеље развија зракасту структуру уличне мреже са
најстаријим делом села у средишту у коме се налази и центар села, али је форма
насеља неправилног облика (тзв. Јасеничка врста села - у Јасеници, равничарска села
Доње Ресаве и др.) (Којић, 1958; Марић, 2006).
Еволуција збијеног насеља је једноставна, оно се збија уколико је могуће дељењем
кућишта или нараста периферијски задржавајући основну структуру. Код збијених
насеља чији је положај неповољан у односу на атар, насеље се развија у правцу
пољопривредних површина и на том делу атара попримају и карактеристике
полузбијеног насеља, или долази до дисперзне изградње ван насеља, а ближе
имањима (пример насеља Ломница, општина Деспотовац) (Симоновић, 1980).
Интензивно насељавање током 19. века довело је до стихијског формирања сеоских
насеља у долини Велике Мораве. Са темена коса и долинских страна становништво
силази ка путевима и железничким пругама и формира друмска насеља (Скица 8).
Томе посебно доприноси развој саобраћаја и градских агломерација и њихов утицај на
развој села, морфолошке подтипове насеља и организацију сеоског живота. Друмска
насеља у Поморављу су млада по настанку, али се најбрже развијају током 20.века
(Марић, 2006).

а.

б.

Скица 8. Пример развоја линеарног (друмског) збијеног насеља
Аутор скице 8а: В. Ристић, Извор скице 8б: Којић, Б., Сеоска архитектура и руризам,
Грађевинска књига, Београд (1958: 134)
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Од 80-тих година 20. века у скоро свим збијеним насељима се интензивира
концентрисана и концентрисано-дисперзна изградња дуж најфреквентнијих путева
око збијених насеља, али и ван њих (Скица 9).

а.

б.

Скица 9. Пример зракастог развоја линеарног (друмског) збијеног насеља
Аутор скице 9а: В. Ристић, Извор скице 9б: Симоновић, Б., Уређење сеоских територија и
насеља, Грађевинска књига, Београд (1980: 99)

2.3. Одлике традиционалног стила градње сеоске куће у Поморављу
Поморавски тип куће је двоћелијског облика, тј. дводелни објекат. У једној просторији
је дневни боравак у коме се налази огњиште и софра са столицама. Ова просторија
има улазна врата и врата која воде у собу за спавање у којој се налази и пећ.
Развијенији облик има три просторије и трем.
Поморавски тип куће је углавном ортогоналне основе и једноставних геометријских
облика. Конструктивни систем је бондрук.
Важан обликовни елемент је кров. Кров је најчешће четвороводни, кровна
конструкција је дрвена, а покривач је шиндра или ћерамида. Својим нагибом,
дужином стрехе, њеном формом, као и материјалом кровног покривача даје
аутентичну оригиналност објекту. Димњак на објекту је функционални елемент, мада
није великих димензија али веома је значајан у композицији и обликовању објекта.
Димњак је углавном постављен у средини објекта, тако да је стожер композиције куће.
Код Поморавске куће веома битан елемент је трем. Трем је раван или са луцима.
Појава трема испред улаза у кућу омогућила је комфорнији живот укућана, јер се ту
обављала припрема за улазак у централну просторију, а не ретко је служио и као место
за одмор. Тремови су најчешће ван основних габарита куће и покривени су кровом.
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Смењивање пуних и празних површина, увек бело окречени зидови у комбинацији са
тамном дрвенаријом, дају нарочиту експресивност објектима. Секундарно обликовање
куће се огледа у маштовитом избору обраде детаља врата, прозора, стубова, стреха,
лукова на трему и сл. (слике 3-4.).

Слика 3. Моравска кућа

Слика 4. Кућа Синђелића.

Извор: Идеалнидом.com

Извор: Споменици културе у Србији, САНУ

2.4. Примери подтипова збијеног насеља
Пример збијеног насеља неправилне структуре
Лебина, општина Параћин
Извор: Топографска карта 1:25000,
из 70-тих 20.века

650

Лебина, општина Параћин
Извор: Ортофото снимак, друга
деценија 21. века (2013)

Збијено зракасто насеље
Бусиловац, општина Параћин
Извор: Топографска карта 1:25000, из 70-тих
20.века

Бусиловац, општина Параћин
Извор: Ортофото снимак, друга деценија 21.
века (2013)

Збијено линеарно нсеље
Паљане, општина Јагодина
Извор: Топографска карта 1:25000, из 70-тих
20.века

Паљане, општина Јагодина
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21. века
(2006)
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Збијено линеарно-зракасто насеље
Кончарево, општина Јагодина
Извор: Топографска карта 1:25000, из 70-тих
20.века

Кончарево, општина Јагодина
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21.
века (2006)

Збијено насеље комбиноване структуре
Јовац, општина Ћуприја
Извор: Топографска карта 1:25000, из 70-тих
20.века

Јовац, општина Ћуприја
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21. века
(2006)
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Збијено насеље ортогоналне структуре
Доње Видово, општина Параћин
Извор: Топографска карта 1:100000,
из 60-тих 20.века

Доње Видово, општина Параћин
Извор: Ортофото снимак, прва деценија 21. века (2006)

На основу приказаних и других анализираних примера, могу се уочити следеће
промене у подтиповима збијеног морфолошког типа насеља у протекле четири
деценије:
−

без промена – промена није било или нису утицале на морфолошку структуру у
збијеним насељима ортогоналне структуре;

−

ограничене промене – промене нису утицале на промену подтипа морфолошке
структуре збијеног зракастог, линеарног и линеарно зракастог насеља, јер се нова
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−

изградња наставља дуж истих доминатних путева, једино су границе насеља све
теже сагледиве;
промене морфолошке структуре подтипа насеља - промене унутар постојеће
структуре збијеног насеља неправилне структуре нису утицале на промену подтипа
насеља, већ интензивна изградња ван постојећег насеља дуж најфреквентнијих
путева. Збијена насеља неправилне структуре добијају на свом ободу неуједначено
развијене зракасте компактне линеарне групације. Ове групације се понекад
протежу до границе атара или суседног насеља. Тиме се губи компактност форме
збијеног насеља и нарушава његова сагледивост. Ове промене у појединим
насељима доводе до формирања новог дела насеља комплексније линеарне
структуре. Услед ових промена се део насеља из подтипа збијеног насеља
неправилне структуре трансформисао у нови подтип насеља комбиноване
структуре. Може се очекивати да ће овај вид трансформације бити преовлађујући у
будућности.

2.5. Заједничке и специфичне карактеристике форме и структуре
насеља, улица и кућишта
2.5.1. Збијено насеље неправилне, ортогоналне и зракасте структуре
Веће групације и блокови збијених кућишта формиране су око постојеће мреже
локалних и атарских путева неправилног облика, тако да се развила неправилна
структура компактне форме чије се границе јасно сагледавају.
Форма мреже путева условљава појаву затворених блокова облика неправилног
троугла или четвороугла у насељу неправилне структуре. Већи блокови, по правилу су
формирани у периоду после 80-тих година 20. века и у средишту имају мале или веће
пољопривренде површине.
Ортогонална мрежа путева, плански или спонтано настала, условила је појаву
затворених блокова (приближно) правоуганог облика у чијем су средишту мале или
веће пољопривредне површине.
Форма мреже путева условљава појаву зракасте структуре насеља са затвореним
блоковима облика неправилног троугла или четвороугла, и са отвореним блоковима.
Отворени блокови се увек једном страном граниче са пољопривредним и/или
шумским површинама.
Саобраћајнице (путеви и улице) су неправилног облика са уским коловозом. Без
тротоара су, изузев у приградским насељима дуж главних улазно-излазних праваца у
урбано насеље.
У центру насеља и на раскрсницама фреквентнијих путева су формирана проширења –
мале јавне површине неправилног или правилног облика (добар пример Ратара –
општина Параћин) око које су подигнути јавни и/или услужни објекти.
Величина кућишта је већа, фронт шири и облик правоуган у подтипу насеља са
ортогоналном структуром у односу на остале подтипове збијених насеља. По правилу
су ужим фронтом окренута према саобраћајници.
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У подтипу насеља са неправилном и зракастом структуром се величина кућишта
смањује и фронт сужава у центру, централним блоковима и малим затвореним
блоковима у насељу. Кућишта су неправилног, издуженог облика, већина приближно
правоугаоног облика. Најчешће су ужим фронтом окренута према саобраћајници.
Објекти су постављени на неједнаком удаљењу од границе кућишта према
саобраћајници и суседним кућиштима, али се веома ретко постављају на границу
кућишта према саобраћајници. Због уских фронтова кућишта, објекти су често на
минималном растојању од суседних кућишта, нарочито у стамбеном делу кућишта
према саобраћајници, а понекад су постављени на границу кућишта (на пример у
Ракитову, Мајуру – општина Јагодина).
2.5.2. Збијено насеље линеарне и линеарно-зракасте структуре
Групације кућишта су формиране дуж фреквентнијих путева, најчешће са обе стране
пута, тако да се развила линеарна структура групације чије се границе јасно
сагледавају. Линеарне групације кућишта се формирају и дуж осталих путева који се
укрштају са главном саобраћајницом, када да се развила линеарно-зракаста структура
појединих гупација, чије се границе отежано или уопште не сагледавају.
Парцеле су веће и фронт шири у односу на подтип насеља неправилне и зракасте
структуре.
Објекти су постављени на неједнаком удаљењу од границе кућишта према
саобраћајници и суседним кућиштима, али се веома ретко постављају на границу
кућишта према саобраћајници. Због уских фронтова кућишта, објекти су често на
минималном растојању од једног од суседних кућишта, а понекад су постављени на
границу кућишта (на пример у Курсару – општина Јагодина; Бошњанима, Горњем
Видову – општина Параћин).

2.6. Заједничке и специфичне карактеристике форме и
изгледа објеката
У свим подтиповима збијених села објекти су грађени као самостални и као
једноструки или двоструки низ објеката (новијих подигнутих у наставку старијих
објеката), као просторни одраз вишегенерацијског модела становања и
вишефункцијског модела привређивања (пољопривредног и мешовитог) на
ограниченом простору кућишта.
Објекти имају облик квадра. У основи објеката је квадрат или правоугаоник, често
имају облик слова „Г”, као и сложеније облике слова „Т”, „П” и сл., нарочито када се
ради о низу објеката на кућишту.
У свим подтиповима збијених села стамбени и остали објекти су најчешће приземни,
са једним спратом и/или поткровљем. Мање су заступљени двоспратни објекти.
Објекти имају подрум само када су на нагнутом, брежуљкастом терену.
Код старијих објеката изграђених до средине 20. века доминира традиционалан
четвороводан кров, док код објеката изграђених крајем 20. и почетком 21. века
доминира двоводан кров.
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Местимично, по правилу груписано, срећу се изломљени двоводни кровови, који су
нефункционални, нарушавају изглед објеката и естетику предела (примери у Буковчу,
Кончареву, Мајуру – општина Јагодина). Највише примера разуђених четвороводних и
двоводних кровова има у Батинцу, општина Ћуприја.
Објекти са двоводним кровом у истој групацији кућишта су постављени неуједначено у
односу на саобраћајницу: управно - калканом или паралелно са улицом - кровном
косином, чиме се разбија компактност групације и улице.
Трем који је један од кључних елемената традиционалне шумадијске и поморавске
куће, заступљен је код објеката изграђених до средине 20. века, веома ретко код
објеката из друге половине 20. века код којих се по угледу на урбану градњу јављају
балкони и терасе на спрату и у поткровљу.
Кућишта у свим подтиповима збијеног насеља се најчешће ограђују.

2.7. Примењени материјали на изграђеним објкетима
Државни и локални путеви који пролазе кроз насеља, као и скоро све улице су
асфалтирани. Треба имати у виду да квалитет саобраћајница и коловозног варира међу
општинама / градовима. Карактеристично за све локалне путеве и улице је да су са
неуређеним банкинама и слабо одржаваним јарковима за воду поред пута.
Плански подигнути дрвореди дуж саобраћајница или на другим јавним површинама се
ретко срећу, већ има делова шумарака и шума дуж водотока.
Кров је кос (двоводан или четвороводан) покривен црепом, традиционалним кровним
покривачем. Веома ретко се среће друга врста кровног покривача. Један од таквих
примера је насеље Батинац, општина Ћуприја, у коме су на већем броју објеката
примењене салонит плоче различитих облика и боја (нијасе плаве, зелене,
тамноцрвене и сиве).
Кров на производним објектима је раван или плитак кос покривен лимом.
Зидови стамбених и јавних објеката су светлих боја.
Известан број стамбених објеката има неомалтерисану фасаду која деградира изглед
објеката и естетику предела.
Ограде кућишта су зелене или зидане (бетон, камен, опека) или комбиноване (металне
са соклом од бетона или камена), а ређе су дрвене.

Г. Идентификација морфолошких типова и подтипова руралних насеља
На топографским картама у размери 1: 25000 (1: 50000), уз коришћење ортофото
снимака територије Србије из прве и друге деценије 21. века (са вебпортала: Geo
Srbija, Републички геодетски завод, www.geosrbija.rs/rgz), идентифковани су
морфолошки типови и подтипови руралних насеља на нивоу атари села.
У неколико атара (катастарске општине – КО) идентификоване су две врсте
морфолошког типа/подтипа насеља, и то у:
–
атару села Бања (општина Аранђеловац) у коме је државни пут првог реда
условио појаву новог подтипа насеља на делу атара села,
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–
–
–
–

атару Трнава (општина Топола) у којем су се развила два насеља (Горња и Доња
Трнава) различитог морфолошког подтипа,
атару села Ћуприја ван града (општина Ћуприја) у коме се развило насеље
Добрићево,
атару села Ланиште (општина Јагодина) у којем су се развила два насеља (Ново и
Старо Ланиште) различитог морфолошког подтипа,
атару села Извор (општина Параћин) у којем су се развиле две раздвојене
насељске целине различитог морфолошког типа који је прилагођен топографији
терена (на прелазу из долине Велике Мораве у брежуљкасти терен и у узаној
долини реке Грзе у брдскопланинском делу атара).

Идентификована су два ненасељена атара.
Урбана подручја идентификована су границама грађевинског подручја, урбанистичког
плана за урбано насеље (Генерални урбанистички план - ГУП или План генералне
регулације - ПГР) или границама катастарских општина, ако су те границе приближно
идентичне или на територији атара нема кућишта ван граница урбанистичког плана.
За урбанизована плански изграђена рударска насеља (Ресавица, Равна Река и Сењски
рудник у општини Деспотовац) урбана подручја идентификована су границама
њиховог грађевинског подручја.
Једино у општини Лапово (Шумадијска област) нема руралних насеља, већ само једно
урбано насеље настало спајањем вароши и села Лапово.
На Тематској карти: Морфологија руралних насеља у Шумадијској и Поморавској
области (Р 1: 50000) и у Табели 1. приказани су идентификовани морфолошки типови и
подтипови руралних насеља по катастарским општинама на територији општина у
Шумадијској и Поморавској области.
Табела 1. Морфолошки типови и подтипови руралних насеља по катастарским
општинама у општинама Шумадијске и Поморавске области
Морфолошки
тип и подтип руралног насеља

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
ШУМАДИЈСКА ОБЛАСТ
Општина Аранђеловац

Разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље

Мисача
Јеловик
Гараши
Вукосавци
Босута
Врбица
Брезовац
Горња Трењевица
Тулеж
Раниловић
Венчане
Стојник
Орашац
Бања (јужни део КО)
Копљари
Буковик
Прогореоци
Даросава
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Морфолошки
тип и подтип руралног насеља

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
Бања (северни део КО)
Општина Топола

Разбијена насеља

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

Павловац
Шуме
Доња Трнава (КО Трнава)
Светлић
Рајковац
Клока
Јунковац
Крћевац
Божурња
Пласковац
Горња Шаторња
Доња Трешњевица
Војковци
Гуришевци
Манојловци
Загорица
Топола (село)
Горња Трнава (КО Трнава)
Маскар
Горович
Овсиште
Липовац
Јарменовци

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а Полузбијено линеарно насеље

1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље

Наталинци
Винча
Блазнава
Јеленац
Белосавци
Жабаре
Доња Шаторња
Општина Лапово
/
Општина Баточина

1. Разбијено насеље
1.2. Разбијено насеље
1.2. Разбијено насеље
1.3. Полузбијено насеље

Никшић
Милатовац
Прњавор
Бадњевац
Баточина село
Кијево
Доброводица

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

Градац
Црни Као
Жировница
Брзан
Општина Рача
Војиновац
Мирашевац
Ђурђево
Доње Јарушице
Борци
Велико Крчмаре
Мало Крчмаре
Вучић
Сипић
Поповић

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а Полузбијено линеарно насеље

Вишевац
Бошњане
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Морфолошки
тип и подтип руралног насеља

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
Доња Рача
Сепци
Сараново
Град Крагујевац

1. Разбијено насеље

1.1. Потпуно разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

Маслошево
Љубичевац
Котража
Мали Шењ
Велики Шењ
Голочело
Аџине Ливаде
Трешњевак
Влакча
Чумић
Горње Јарушице
Дулене
Пајазитово
Угљаревац
Рамаћа
Каменица
Мала Врбица
Добрача
Миронић
Горње Грбице I
Доње Грбице
Шљивовац
Кутлово
Рогојевац
Прекопеча
Ердеч
Дреновац
Ђурисело
Доња Сабанта
Трмбас
Букоровац
Велика Сугубина
Јабучје
Маршић
Горње Комарице
Дoње Комарице
Нови Милановац
Лужнице
Церовац
Дивостин
Десимировац
Поскурице
Драча
Баљковац
Ресник
Велике Пчелице
Ботуње
Јовановац
Корман

1.4. Полузбијено линеарно насеље

1.4.а Полузбијено линеарно насеље

1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
Ненасељено подручје

Страгари
Опорница
Драгобраћа
Вињиште
Горња Сабанта
Цветојевац
Грошница I
Горње Грбице II
Грошница II
Општина Кнић
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Морфолошки
тип и подтип руралног насеља
1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
Бајчетина
Кнежевац
Кикојевац
Суморовац
Љубић
Дубрава
Брњица
Опланић
Рашковић
Брестовац
Коњуша
Борач
Бечевица
Радмиловић
Балосаве
Врбета
Пајсијевић
Жуње
Лесковац
Љуљаци
Драгушица
Део КО Кнић изван урбаног подручја
Баре
Гривац
Забојница
Вучковица
Кусовац

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а Полузбијено линеарно насеље
1.4.а Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
2. Збијено насеље
2.3. Збијено линеарно насеље
2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље

1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље
1.3. Полузбијено насеље
1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
2. Збијено насеље

2.1. Збијено насеље неправилне структуре

2.2. Збијено зракасто насеље

Липница
Честин
Претоке
Губеревац
Бумбарево Брдо
Кнић
Топоница
Грабовац
Гунцати

Гружа
ПОМОРАВСКА ОБЛАСТ
Општина Свилајнац
Део КО Свилајнац изван урбаног подручја
Проштинац
Бобово
Кушиљево
Роћевац
Купиновац
Суботица
Грабовац
Радошин
Врлане
Дубница
Ђуринац
Црквенац
Бресје

2.3. Збијено линеарно насеље
2.3.а Збијено линеарно насеље
2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље

Гложане
Мачевац
Луковица
Тропоње
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2.4. Збијено насеље комбиноване структуре

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
Седларе
Војска
Роанда
Дубље
Општина Деспотовац

1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље
1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље
1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а. Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
2. Збијено насеље

2.1. Збијено насеље неправилне структуре

2.2. Збијено зракасто насеље

Део КО Сењски Рудник изван урбанизованог плански
изграђеног рударског насеља
Липовица
Део КО Равна Река изван урбанизованог плански изграђеног
рударског насеља
Део КО Жидиље (насеља Жидиље, Маквиште и Баре) изван
урбанизованог плански изграђеног рударског насеља
Ресавица
Буковац
Сладаја
Војник
Златово
Трућевац
Поповњак
Ломница
Брестово
Велики Поповић
Богава
Милива
Пањевац

2.3. Збијено линеарно насеље

2.3.а Збијено линеарно насеље

2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље

2.4. Збијено насеље комбиноване структуре
2.4. Збијено насеље комбиноване структуре
1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

Балајнац
Језеро
Ресавица село (КО Ресавица)
Јеловац
Стрмостен
Плажане
Медвеђа
Јасеново
Бељајка
Стењевац
Грабовица
Витанце
Двориште
Општина Јагодина
Топола
Лукар
Слатина
Старо Село
Јошанички Прњавор
Каленовац
Горњи Рачник
Шантаровац
Врба
Добра Вода
Црнче
Врановац
Медојевац

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а. Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
2. Збијено насеље
2.1. Збијено насеље неправилне структуре

Ивковачки Прњавор
Горње Штипље
Драгошевац
Мишевић
Доње Штипље
Шуљковац
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2.2. Збијено зракасто насеље

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
Белица
Драгоцвет
Сиоковац
Кочино Село
Старо Ланиште (КО Ланиште)
Вољавче
Багрдан варошица
Стрижило
Лозовик
Глоговац
Дражмировац
Дубока
Рајкинац

2.3. Збијено линеарно насеље
2.3.а Збијено линеарно насеље

2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље

2.4. Збијено насеље комбиноване структуре

Коларе
Део КО Трнава изван урбаног подручја
Мали Поповић
Доњи Рачник
Бресје
Међуреч
Винорача
Кончарево
Ново Ланиште (КО Ланиште)
Буковче
Рибник
Багрдан село
Ловци
Милошево
Главинци
Мајур
Бунар
Ковачевац
Деоница
Ракитово
Рибаре
Општина Ћуприја

1. Разбијено насеље
1.2. Разбијено насеље

Бигреница
КО Ћуприја ван града

1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
2. Збијено насеље

Исаково
Дворица

2.1. Збијено насеље неправилне структуре

Влашка
Мијатовац
Батинац

2.3. Збијено линеарно насеље
2.3.а Збијено линеарно насеље
2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље
2.4. Збијено насеље комбиноване структуре
2.4. Збијено насеље комбиноване структуре
2.5. Збијено насеље ортогоналне структуре
1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље
1.2. Разбијено насеље
1.3. Полузбијено насеље
1.4. Полузбијено линеарно насеље
1.4.а. Полузбијено линеарно насеље
2. Збијено насеље

Сење
Паљане
Кованица
Крушар
Иванковац
Вирине
Супска
Јовац
Остриковац
Добрићево (КО Ћуприја ван града)
Општина Параћин
Горње Видово II
Параћин ван вароши
Сисевац (северни део КО Буљане)
Источни део КО Извор
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2.1. Збијено насеље неправилне структуре

2.2. Збијено зракасто насеље

2.3. Збијено линеарно насеље

2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље

2.4. Збијено насеље комбиноване структуре

2.5. Збијено насеље ортогоналне структуре
1. Разбијено насеље
1.1. Потпуно разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.2. Разбијено насеље

1.3. Полузбијено насеље

Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини
Стубица
Поповац
Клачевица
Доња Мутница
Плана
Лебина
Лешје
Бошњане
Рашевица
Својново
Бусиловац
Главица
Забрега
Горња Мутница
Голубовац
Крежбинац
Сињи Вир
Шавац
Шалудовац
Дреновац
Сикирица
Горње Видово I
Ратаре
Мириловац
Поточац
Буљане
Западни део КО Извор
Давидовац
Трешњевица
Чепуре
Стрижа
Текија
Доње Видово
Општина Рековац
Доброселица
Ратковић
Део КО Рековац изван урбаног подручја
Мотрић
Комаране
Надрље
Баре
Цикот
Брајиновац
Калудра
Богалинац
Велика Крушевица
Каленићки Прњавор
Ломница
Сиљевица

1.4. Полузбијено линеарно насеље

1.4.а Полузбијено линеарно насеље

1.4.б Полузбијено линеарно-зракасто насеље
2. Збијено насеље
2.1. Збијено насеље неправилне структуре
2.2. Збијено зракасто насеље
2.3. Збијено линеарно насеље
2.3.а Збијено линеарно насеље

Рабеновац
Беочић
Секурич
Жупањевац
Сибница
Малешево
Урсуле
Кавадар
Лоћика
Вукмановац
Опарић
Драгово
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Назив катастарске општине
или насеља у катастарској општини

2.3.б Збијено линеарно-зракасто насеље

Шљивица
Белушић
Лепојевић
Превешт
Течић

2.4. Збијено комбиновано насеље
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