
Шумадија 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

Шумадија 

 

Општи подаци 

Макрорегија Панонска Србија 

Мезорегија Перипанонска Србија 

Основни подаци 

Површина 5.796 km² 

Становништво 1.407.143 

(1991) 

Густина 

становништва 
244 становника/km² 

Административно 

средиште 
Крагујевац  

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86


Природне карактеристике 

Највиша тачка 1.132 м (Рудник) 

Клима умерено-континентална 

Остало 

Званична веб 

презентација 
Презентација Шумадије  

уреди  

Шумадија је географска регија у Србији. Име је добила по шумама које су некада прекривале највећи 

део њене територије. Административно средиште је Крагујевац, који је уједно и центар Шумадијског 

округа. 

Границе 

Шумадија је највећа субрегија Средње Србије. Њена територија у ширем смислу обухвата просторе 

између токова Саве и Дунава на северу, Велике Мораве на истоку, Западне Мораве на југу 

и Дичине, Љига и Колубаре на западу
[1]

. У ужем смислу она обухвата просторе до 

долинских развођа Саве, Дунава и двеју Морава
[2]

. Према неким интерпретацијама (савремене 

друштвене прилике, традиционална геологија (Цвијић) и етнологија (Ердељановић) 
[3]

), као северна 

граница Шумадије означен је појас између Космаја и Авале. 

Историја 

Пре Римског освајања ових простора, на подручју данашње Шумадије становала су илирска и келтска 

племена. Током Римске управе, ово подручје је припадало провинцији Мезији, а после поделе ове 

провинције, нашло се у саставу Мезије Супериор. После пропасти Римског царства, овим просторима 

владају Хуни, Византинци и Гепиди. 

Словени насељавају ове просторе у 6. и 7. веку. На подручју Шумадије становало је Словенско племе 

под називом Морављани. У 9. веку, простор улази у састав Бугарског царства, потом у 10. веку у састав 

Самуиловог Македонског царства, а у 11. веку поново у састав Византије. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://www.sumadija.com/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&section=0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0#note-0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0#note-1
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0#note-2


 

 

Вођа Првог српског устанка, Карађорђе Петровић, рођен у месту Вишевац у Шумадији 

Српска држава почиње ширење на јужне делове овог подручја крајем 12. века, док се на северне делове 

шири Краљевина Угарска. Крајем 13. века, целокупно подручје Шумадије је у саставу српских држава - 

Милутинове Краљевине Рашке (Србије) на југу и Драгутинове Сремске краљевине на северу. Краљ 

Драгутин за једну од својих престоница узима Београд. После пропасти Драгутинове државе, северни 

део Шумадије постаје предмет територијалних спорова између Србије и Угарске. 

У 14. веку, већи део Шумадије (изузев Београда са околином, којим управља Угарска) улази у састав 

Душановог српског царства, а потом и у састав државе кнеза Лазара, да би у 15. веку цела Шумадија 

(укључујући и Београд) ушла у састав Српске деспотовине. Падом Српске деспотовине 1459. године, 

највећи део Шумадије улази у састав Османског царства, са изузетком Београда који се налази под 

управом Угарске све до 1521. године, када и њега освајају Османлије. 

У време Османске управе, подручје Шумадије је било у саставу Смедеревског санџака односно 

Београдског пашалука. Између 1718. и 1739. године, подручјем Шумадије управља Аустрија и оно је у 

саставу Аустријске провинције под називом Краљевина Србија. После 1739. године, Шумадија је 

поново у саставу османског Смедеревског санџака. 1788. године, већи део Шумадије улази у састав 

Кочине крајине, а потом целу Шумадију привремено контролишу Аустријанци (1789-1790. године). 

Подручје је затим поново под Османском управом, све до подизања Првог српског устанка 1804. године. 

Први српски устанак је подигнут у шумадијском селу Орашац, а за време устанка, Топола је 

била Карађорђево седиште. Сломом Првог српског устанка 1813. године, Шумадија долази под 

непосредну Османску власт последњи пут. Већ 1815. године подигнут је Други српски устанак, чији је 

резултат било стварање аутономне Кнежевине Србије (централни део ове кнежевине чинила је 

Шумадија), која постаје независна држава 1878. године, да би 1882. године била трансформисана 

у Краљевину Србију. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1815
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1882
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0


 

 

Споменик палим Шумадинцима у Крагујевцу 

Током Првог светског рата (1914-1918. године), Шумадија је под окупацијом Аустроугарске, да би 1918. 

године ушла у састав обновљене Краљевине Србије, а потом и у састав новоформираног Краљевства 

Срба, Хрвата и Словенаца, касније названог Краљевина Југославија. 

Између 1922. и 1929, једна од административних области Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца је била 

названа Шумадијска област. Она је приближно обухватала територију данашњег Шумадијског округа, а 

њено седиште је био Крагујевац, који је седиште и данашњег округа. Укидањем ове области 1929. 

године, територија Шумадије је подељена између Дунавске бановине, Моравске бановине, Дринске 

бановине и Управе Града Београда. 

Од 1941. до 1944. године, након фактичког уништења и поделе Југославије од стране Сила осовине, 

Шумадија је у саставу Србије под немачком окупационом управом, да би после ослобођења земље ушла 

у састав Народне Републике Србије (која је чинила једну од 6 република нове, социјалистичке, 

Југославије). Распадом друге Југославије, 1991-1992. године, Шумадија постаје део нове (треће) 

Југославије састављене од република Србије и Црне Горе, која се 2003. године трансформише у државну 

заједницу под називом Србија и Црна Гора. Распадом ове државне заједнице, 2006. године, Шумадија 

остаје део сада независне Републике Србије. 

Градови 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1922
http://sr.wikipedia.org/wiki/1929
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0,_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0


 

 

Поља сунцокрета у Шумадији. 

Већи градови у Шумадији су: 

 Београд (већи део града) 

 Крагујевац 

 Чачак (северни део града) 

 Смедерево 

 Смедеревска Паланка 

 Лазаревац 

 Јагодина 

 Аранђеловац 

 Младеновац 

 Велика Плана 

 Горњи Милановац 

 

Шумадијски управни округ 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

Шумадијски управни округ 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86


  

Држава   Србија 

Регија Шумадија и западна Србија  

Седиште Крагујевац  

Историјске области  Шумадија (Гружа,Лепеница, Рудничко Поморавље) 

  

Начелник  Зоран Рајовић 

  

Површина 2.387 km² 

Становништво  290.900 (2011.) 

Густина 

насељености  

121,9/km² 

  

Број општина 11 

Општине Аранђеловац 

Баточина 

Лапово 

Град Крагујевац 

(Аеродром, Пивара, Станово,Стари град, Страгари) 

Лапово 

Рача 

Топола 

Број насеља  174 

(5 градских и 169 сеоских) 

  

Позивни број +381 (0)34 

Веб страница sumadijskiokrug.org.rs  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.sumadijskiokrug.org.rs/


 

 

Насеља Шумадијског управног округа 

Шумадијски управни округ се налази у централном делу Републике Србије. Обухвата град, градске 

општине и општине: 

1. Град Крагујевац чије је средиште градско насеље Крагујевац и у чијем су саставу градске 

општине 

1. Градска општина Аеродром место Крагујевац 

2. Општина Пивара место Крагујевац 

3. Општина Станово место Крагујевац 

4. Општина Стари град место Крагујевац 

5. Општина Страгари насеље Страгари 

2. Општина Аранђеловац градско насеље Аранђеловац 

3. Општина Топола градско насеље Топола 

4. Општина Рача градско насеље Рача 

5. Општина Баточина градско насеље Баточина 

6. Општина Кнић насеље Кнић 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D1%9B


7. Општина Лапово градско насеље Лапово 

Има укупно 290.900 становника (Попис 2011.). Седиште округа је у граду Крагујевцу. 

 

 

У околини Крагујевца налазе се манастири из Средњег века, као што су: 

 Благовештански манастир Дивостин из XVIII века, 

 манастир Светог Николе, за кога се верује да је постојао и у време Косовског боја (1389), 

 манастир Драча (не зна се поуздано када је настао). 

У Крагујевцу је 1833. године основана, прва српска гимназија јужно од Саве и Дунава. 1835. године је 

основан Књажевско-српски театар. 

У Крагујевцу у спомен парку Шумарице је споменик стрељаним ђацима и професорима гимназије. У 

намери да застраше становништво Србије, немачки фашисти су 21. октобра 1941. године за само један 

дан стрељали у Крагујевцу око 7.000 грађана, а међу њима и око 300 ђака и 18 професора Крагујевачке 

гимназије, као и 15 дечака од 8 до 15 година старости. 

Крагујевац је данас модеран индустријски центар Србије. Издваја се аутомобилска индустрија 

(„Застава―). 

Београд 

. 

Београд 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1389
http://sr.wikipedia.org/wiki/1833
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/1835
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%E2%80%9E21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%E2%80%9C
http://sr.wikipedia.org/wiki/1941
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

Знаменитости Београда 

 

Опширније 
 

Опширније 
 

Основни подаци 

Држава  Србија 

Округ  Град Београд  

Стара имена Сингидунум 

Становништво 

Становништво  1.154.589 

Агломерација 1.639.121 
[1]

 

Густина становништва 488,42 ст./km² 

Положај 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-0


Координате 44°49′14″N 20°27′44″E 

Временска зона UTC+1, лети UTC+2 

Површина 359,96 km² 

 

 

Београд 

Београд на мапи Србије 

Остали подаци 

Градоначелник Драган Ђилас (ДС) 

Поштански код 11000 

Позивни број 011 

Регистарска ознака  БГ 

Веб-страна www.beograd.rs  

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&params=44.820556_N_20.462222_E_type:city
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.beograd.rs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координате: 44° 49′ 14" СГШ, 20° 27′ 44" ИГД 

Београд је главни и највећи град Србије. Један је од најстаријих градова у Европи. Прва насеља на 

територији Београда датирају из праисторијске Винче, 4.800 година пре нове ере. Сам Београд су 

основали Келти у 3. веку пре н. е, пре него што је постао римско насеље Сингидунум.
[2][3]

 Словенско 

име „Белиград― (слов. Бјелград) први пут је забележено 878. године, у чему је садржан утисак изгледа 

тадашње тврђаве. Београд је главни град Србије од 1405. године и био је престоница 

разних јужнословенских држава од 1918. па до 2003, као и Србије и Црне Горе од 2003. до 2006.
[4]

 

Град лежи на ушћу Саве у Дунав у централном делу Србије, где се Панонска низија спаја са Балканским 

полуострвом. Број становника у Београду према попису становништва из 2011. је износио 1.154.589 док 

је у широј околини живело 1.639.121 .
[5]

 Највећи је град на територији бивше Југославије и по броју 

становника четврти у југоисточној Европи после Истанбула, Атине и Букурешта. 

Град Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији са својом локалном 

самоуправом.
[6]

 Његова територија је подељена на 17 градских општина, од којих свака има своје 

локалне органе власти.
[7]

 Београд заузима преко 3,6% територије Републике Србије, а у њему живи 21% 

укупног броја грађана дела Србије на коме је извршен попис 2002. године (без података за Косово и 

Метохију).
[8]

 Београд је такође економски центар Србије и средиште српске 

културе, образовања и науке. 

Географија 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&params=44_49_14_N_20_27_44_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-Vinca-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-Vinca-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/878
http://sr.wikipedia.org/wiki/1405
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-history-3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/2011
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-popis-4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-assemb-5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#.D0.93.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B5_.D0.BE.D0.BF.D1.88.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-municip-6
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-mdata-7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


 

 

Сателитски снимак Београда 

Београд се налази на 116,75 метара надморске висине, и то на координатама 44°49'14" северно и 

20°27'44" источно. Историјско језгро Београда (данашња Београдска тврђава) налази се на десној 

обали Саве. У саставу Београда су Нови Београд и Земун које су на левој обали реке Саве, па тиме и 

у средњој Европи. Град лежи на ушћу двеју река, Дунаваи Саве. Урбана површина града износи 359,92 

квадратних километара. Београд се налази на раскрсници западне и источне европске културе.
[9]

 

Клима 

Београд има умерену континенталну климу. Просечна годишња температура је 12,3°C, док је најтоплији 

месец јул, са просечном температуром од 21,8°C, а најхладнији јануар са просечном температуром од 

0,6°C. Ипак, Београд у просеку има око 25 данa у години са температуром преко 30°C. Просечна 

годишња количина падавина је око 680 милиметара. Годишње, Београд има око 2.025 сунчаних сати, са 

јулом и августом као најсунчанијим, и децембром и јануаром као најмрачнијим данима, са тек 2—2,3 

сунчана сата дневно.
[10]

 

 

 

 

 

 

Клима Београда 

Показатељ Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Годишње 

Апсолутни максимум, °C 20,3 23,1 28,9 29,9 34,1 35,7 40,2 38,7 35,3 29,3 28,4 22,6 40,2 

Средњи максимум, °C 3,5 6,4 11,9 17,5 22,5 25,3 27,3 27,3 23,7 18,1 11,0 5,3 16,7 

Средњи минимум, °C −2,3 −0,2 3,3 7,8 12,1 15,0 16,3 16,1 13,0 8,3 4,0 −0,2 7,8 

Апсолутни минимум, °C −21 −15,4 −12,4 −1,9 1,6 4,6 9,3 6,7 0,6 −2,6 −8 −15,1 −21 

Количина падавина, mm 49,3 44,4 49,5 58,8 70,7 90,4 66,5 51,2 51,4 40,3 54,3 57,5 684,3 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-9
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar


Извор: worldweather.org за период (1961-1990) 

 

Историја 

У строгом центру Београда, испод данашње палате Албанија, пронађени су, током њене градње, 1938. 

године скелети неандерталца који је погинуо у борби са мамутом чији је скелет нађен у близини
[11]

, што 

говори о насељености простора данашњег Београда још упраисторијско доба. Касније се на 

простору Балкана, пре око 7.000 година, развила Винчанска култура, па се њени остаци могу пронаћи и 

у околини Београда код истоименог насеља, по коме је цела култура добила име
[2]

. Насељен у трећем 

веку п. н. е. од стране Келта, тај простор убрзо прелази у руке Римљана и постаје 

насеобина Сингидунум.
[3]

 За владавине цара Диоклецијана, током прогона хришћана, у Сингидунуму се 

помињу први хришћански мученици.
[12]

 Једни од најстаријих по имену познатих хришћанских 

страдалника у овом граду су Ермил и Стратоник. Поделом римског царства остаје под 

контролом Византије. 

Средњи век 

 

 

Турска опсада Београда 1456. 

http://www.worldweather.org/101/c00198.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%E2%80%9E%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%E2%80%9C
http://sr.wikipedia.org/wiki/1938
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-10
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0)
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Сингидунум су освајали многи освајачи, попут Хуна, Сармата, Острогота и Авара — пре 

доласка Словена око 630. године нове ере. Први записи о словенском имену Београд датирају из 878. 

године (словенски облик Бјелград), за време владавине Првог бугарског царства, упућујући на утисак 

тврђаве сачињене од белог камена посматране од стране реке и панонске равнице. Град је остао предмет 

размирица између Византије, Мађарске и Бугарске наредна четири века.
[13]

 

Град коначно прелази под власт Срба као део Срема 1284. године. Први српски краљ који је владао 

Београдом био је Стефан Драгутин (1276—1282), владар Краљевине доњег Срема (Мачве), ког је добио 

на поклон од свог таста, мађарског краља Ладислава IV.
[14]

 Након великих губитака у Косовском 

боју 1389. године, Српско царство почиње да се распада и његови јужни делови великом брзином 

прелазе у руке Турака Османлија.
[15]

 Ипак, север је дуго одолевао. Српски деспот Стефан 

Лазаревић добио је Београд од угарског и римског краља Жигмунда Луксембуршког, након што је 

постао његов вазал. Године 1405. Стефан Лазаревић је прогласио Београд својом престоницом. У 

наредном периоду, Београд је доживео велики успон. Поновно су утврђене старе зидине града, заједно 

са замцима, а цркве и тврђаве обновљене, што је помогло да град одолева навалама Турака чак 70 

година. 

У ово време, Београд је постао уточиште многим балканским народима који су бежали од власти 

Османлија. Верује се да је број становника у ово време достизао и 40.000—50.000. Током 

владавине Ђурађа Бранковића, већи део деспотства доспева под турску власт, међутим, Београд долази 

под заштиту мађарских краљева.
[14]

 Турци су желели да покоре Београд јер им је представљао препреку 

у даљем напредовању ка централној Европи. Напали су 1456. када се одиграла чувена Опсада 

Београда где је хришћанска војска под вођством Сибињанин Јанка успешно одбранила град од турског 

напада.
[16]

 

Османско царство 

Војска под вођством Сулејмана Величанственог, 28. августа 1521. је освојила Београд од Мађара, што је 

означило пад града под Османско царство. Турци Османлије након тога насељавају срушен и спаљен 

град, постепено га претварајући у китњасти оријентални град, чија је панорама са многобројним 

мунарама издалека одушевљавала многе европске путнике тог доба.
[17]

 Око 1571. године у Београду је 

било 27 насеља (махала). Град је 1594. захватила велика српска побуна (Банатска побуна) коју су Турци 

успели да угуше, спаљене су многе цркве, реликвије и мошти Светог Саве на Врачару. Управо због тога 

је ово место одабрано за градњу Храма Светог Саве.
[18]
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Београд у 16. веку 

Следећих деценија град је био миран, а био је и важно седиште округа (Смедеревског санџака, познатог 

и као Београдски пашалук), повезан са Истанбулом Цариградским друмом. Привукао је многе трговце и 

становнике — Турке, Јермене, Грке, Роме и остале. Према османлијском путописцу Евлији Челебији, 

који је боравио у Београду 1660. године, Београд је тада имао око 98.000 становника, од којих 77.000 су 

били Муслимани.
[17]

 Постао је више од обичног града, са исламском архитектуром, јавним купатилима и 

многим новим џамијама.
[19]

 Београд је већ концем 16. века, по својој лепоти и величини, у многоме 

надмашивао Будим, Софију, Сарајево, Скопље и многе друге градове европског дела Османског 

царства.
[17]

 Како сазнајемо из Путописа Евлије Челебије, у време када је он боравио у Београду 1660. 

године, у граду је било чак седамнаест дервишких текија у којима су се изучавала дела 

великих суфијских мислилаца.
[20]

 Претпоставља се да је био заступљен велики број дервишких 

братстава, укључујући бајрамије, меламије, бекташије, халветије, гулшеније, кадирије, хиндије, 

мевлевије, накшибендије, рифаије, садије, сунбулије, шабаније, шазилије и ушакије.
[21]

 

Исти Путопис нам преноси да су у Беграду, у време Османског царства, постојале 273 исламске 

богомоље, џамије и месџиди.
[17]

 Највећом и најлепшом сматрана је Батал џамија, коју су путописци 

упоређивали са Аја Софијом.
[22]

Налазила се на месту данашње Савезне скупштине, а поред ње је било 

гробље на коме су сахрањивани виђенији Турци. 

 

 

Аустријска опсада Београда 1717. године 

http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%9F%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1660
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-most.ba-16
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-imperialrule-18
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-most.ba-16
http://sr.wikipedia.org/wiki/1660
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-19
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-20
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%9F%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-most.ba-16
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-21
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1717


Београд је три пута од Турака освајала Аустрија (1688—1690, 1717—1739, 1789—1791), а Османлије су 

га поново заузимале, уз велика разарања.
[19]

 Београд постаје „Дар-ул-џихад― – Тврђава Џихада, како су 

га Османлије тада називале.
[17]

 Током овог периода, град су захватиле две велике сеобе Срба, у којима су 

се стотине хиљада Срба, предвођених патријарсима, повлачили заједно са Аустријанцима у Хабзбуршко 

царство 1690. и 1737—39, где су се населили у данашњој Војводини и Славонији.
[23]

 

Након турског пораза под Бечом, септембра 1688. године, Аустријанци су заузели Београд. Приликом 

првог аустријског освајања (1688-1690) многе џамије су порушене, а оне које су преостале, претворене 

су у хришћанске цркве. Након тога, за време поновне кратке османлијске владавине (1690-1717.) многе 

џамије су обновљене, а неке су из темеља изграђене. Када је војска Аустријског царства (у чијем су 

саставу били војници разних 

народности: Немци,Французи, Италијани, Швајцарци, Португалци, Шпанци, Мађари и други), под 

заповедништвом надвојводе Еугена Савојског по други пут освојила Београд (1717-1739) порушили су 

минарете џамија београдске тврђаве, како би панорама града изгледала више европска. Многе џамије су 

претворене у цркве разних хришћанских редова који су дошли заједно са војском и 

досељеницима: тринитарци, фрањевци, језуити, минорити и Јермени католици.
[17]

Остале сачуване 

џамије су употребљене за војне магазине, трговине и настамбе. Тада у Београду није остало 

муслиманског становништва, јер су се повукли усред најезде.
[17]

 После победе над аустријском 

војском 1739. године код Гроцке, Османлије су поново загосподариле Београдом, и њиме владале 

наредних 50 година (1739-1789. године). За то време су поправили многе оштећене џамије и повратили у 

првобитно стање многе претворене у цркве. Према неким савременицима, у Београду је 1780-тих година 

било 50-ак џамија. У току великих борби за Београд 1739. године, страдало је око 30 џамија. У плану 

Београда, којег је израдио аустријски потпоручник Бруш 1789. године, уцртано је 15-ак џамија. Тај се 

број џамија углавном одржао до Првог српског устанка.
[17]

 

 

 

Некадашња Батал џамија, око 1860. 

У Првом српском устанку током борби за ослобођење Београда 1806. године, многе џамије су страдале, 

а оне преостале биле су претворене у бакалнице, у неким су држане свиње, једна је била претворена у 
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православну цркву, а неке су одређене турским женама за становање.
[17]

 Устаници су држали град од 8. 

јануара 1806. до 1813, када су га поново заузеле Османлије.
[24]

 Повратком Османлија долази до 

обнављања неких оштећених џамија. Српске власти су 1836. године пописале џамије у Београду, и у том 

списку се налазило 16 џамија. Исељењем „турског― живља из Београда 1867. године (међу којима је 

велики број био словенског порекла) започео је крај београдских џамија. Како наводи Феликс 

Каниц ‖где кад би ноћу случајно експлодирале мине рушећи џамије које су ометале 

регулацију‖.
[17]

 Данас је једина преостала Бајракли џамија на Дорћолу. 

Краљевина Србија 

 

 

Бомбардовање Улице краља Петра 1915. 

Од 1817. био је престоница Кнежевине Србије (сем у периоду од 1818—1841, када је Крагујевац био 

главни град).
[25]

 Престоницу из Крагујевца у Београд је преместио кнез Михајло Обреновић. Кад је 

Србија стекла потпуну независност 1878. и постала Краљевина Србија, Београд је опет постао кључни 

град на Балкану који се веома брзо развијао.
[24][26]

 Међутим, упркос изградњи железничке пруге до 

Ниша, укупни услови у Србији били су као и у осталим претежно пољопривредним земљама, а Београд 

је 1900. имао само 69.100 становника.
[27]

 Убрзо, 1905. број становника се повећава на преко 80.000, а на 

почетку Првог светског рата 1914. и до 100.000, не рачунајући Земун који је тада 

припадао Аустругарској.
[28][29]

 

Након Првог светског рата и окупације од стране Аустроугарске и немачких трупа, Београд је доживео 

брз развој и значајну модернизацију као престоница нове Краљевине Југославије. Мало је позната 

чињеница да је Београд тада имао један од првих будистичких храмова у Европи.
[30]

 Током двадесетих и 

тридесетих година 20. века, број становника се попео на 239.000 до 1931. заједно са западним 
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предграђем Земуном, који је раније био у Аустроугарској. До 1940, број становника је био око 320.000, 

прираштај становништва између 1921. и 1948. је износио приближно 4,08 % годишње.
[29]

 

Други светски рат 

 

 

Београд после бомбардовања 1941. 

Југославија је 25. марта 1941. потписала Тројни пакт и придружила се Силама осовине. Због овога је 27. 

марта уследио масовни протест у Београду и државни удар. Град је 6. и 7. априла тешко 

бомбардовао Луфтвафе и усмртио 2.274 људи. У бомбардовању је запаљена и изгорела Народна 

библиотека Србије, где су настрадале хиљаде књига и средњевековних рукописа
[31]

. Југославију 

сунапале немачке, италијанске, мађарске и бугарске снаге, уз помоћ Албанаца и Хрвата. Након 

капитулације Краљевине Југославије, сремска предграђа Београда (Земун) су ушла у састав Независне 

Државе Хрватске, нацистичке марионетске државе. У Београду и централној Србији нацисти су 

подржали формирање владе Милана Недића.
[32]

 

Београдски Јевреји, Роми, комунисти, и други антифашисти одведени су у логоре Сајмиште и Бањица, 

кроз које је у току рата прошло око 125.000 логораша. Јеврејска заједница је од 1643. живела у 

четврти Дорћол поред Дунава. Пре рата ту их је било 10.400. Окупацију је преживело свега око 10% 

њих. На Сајмишту је страдало око 40.000 Срба и 7-8.000 Јевреја
[33][34]

. На Бањици је убијено око 4.200 

људи. Ликвидације су вршили немачки окупатори, док су логораше углавном хапсили 

српски квислинзи, који су чинили и администрацију Бањичког логора.
[35]

 

Град су бомбардовали и савезници 16. и 17. априла 1944. године. Тада је погинуло 1600 људи
[31]

. 

Борбе за ослобођење града су почеле 13. и 14. октобра, а град је коначно ослобођен 20. октобра 1944. 

Ослободили су га заједничким снагама партизани и Црвена армија. Губици партизана су били око 1.000 

бораца, а Црвене армије око 2.000. У току целог рата, Београд је изгубио око 50.000 људи и претрпео 

тешка разарања
[31]

. 

СФР Југославија 
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У послератном периоду Београд се развијао као главни град нове Југославије и убрзо израстао у велики 

индустријски центар.
[26]

 

Године 1951. је почела изградња Новог Београда са друге стране реке Саве, где су се до тада налазиле 

само мочваре и трска. Град су, бар у почетку, градиле добровољне омладинске радне бригаде. 

Године 1961, поводом мучког убиства Патриса Лумумбе (јануар 1961), у Београду су одржане жестоке 

демонстрације, са више повређених. Том приликом је извршен и упад у белгијску амбасаду. 

Прва конференција несврстаних одржана је у Београду 1961. године. 

Београд је био и поприште великих студентских демонстрација 1968. 

Марта 1972. Београд је био центар последње епидемије великих богиња у Европи. Епидемија, која је 

укључивала присилне карантине и масовне вакцинације, окончана је крајем маја.
[36]

 

У мају 1980. умро је и доживотни председник СФРЈ, Јосип Броз Тито. Поред готово свих водећих 

светских државника, сахрани је присуствовало и око 700.000 грађана. 

Скорашња историја 

 

 

Победник, симбол Београда 

Дана 9. марта 1991. у Београду су одржане велике демонстрације, предвођене Вуком Драшковићем, 

против режима Слободана Милошевића.
[37]

 Том приликом су погинуле две особе, седамнаестогодишњи 

средњошколац Бранивоје Милиновић, и полицајац Недељко Косовић, 203 људи је повређено, а 108 

ухапшено.
[38]

 Према разним медијским изворима, на улицама тог дана је било између 100.000 и 150.000 

људи. Касније у току дана, на улице су изведени тенкови у циљу успостављања мира. 

Након непризнавања резултата локалних избора 1996, опозиција је у Београду организовала свакодневне 

грађанске и студентске протесте против Милошевићеве владавине, у периоду између новембра 1996. и 
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фебруара 1997.
[39]

 После попуштања режима и признавања резултата избора Зоран Ђинђић постаје 

градоначелник Београда. 

НАТО бомбардовање 1999. проузроковало је значајну штету градској инфраструктури. Међу погођеним 

објектима биле су и зграде неколико министарстава, зграда РТС у којој је погинуло 16 запослених, 

неколико болница, хотел „Југославија―, некадашња зграда Централног комитета, телевизијски торањ на 

Авали, као и кинеска амбасада на Новом Београду.
[40]

 

 

 

Победник и зидинеКалемегдана. 

Након избора 24. септембра 2000. године, Београд је постао поприште масовних демонстрација са 

800.000 по полицијским проценама, а по другим изворима и до 1.000.000 учесника, које су довеле до 

коначног пада Милошевића са власти.
[41][42][43]

 

Локална самоуправа 

 

 

Зграда Скупштине града, позната и као Стари двор 

Београд има статус посебне територијалне јединице у Републици Србији, са својим посебним органима 

локалне самопураве.
[6]

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-twelveyears-38
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%A1%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5_(%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-39
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_5._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_2000.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-40
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-40
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-42
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-assemb-5


Скупштина града 

Скупштина града Београда је представнички орган који врши основне функције локалне власти 

утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 90 одборника који се бирају на локалним изборима, 

на четири године. Скупштина града састаје се по потреби, а најмање једном у три месеца. 

Градоначелник 

Градоначелник Београда представља и заступа Град и обавља извршну функцију у Граду Београду. 

Градоначелник се бира истовремено кад и одборници за Скупштину града непосредним тајним 

гласањем на четири године. Градоначелник не може бити одборник Скупштине града, нити обављати 

другу јавну функцију. 

Градоначелник Београда, члан Демократске странке, изабран на изборима 2008. године и 2012. године 

је Драган Ђилас. 

Градско веће 

Градско веће је орган Града Београда који усклађује остваривање функција Градоначелника и 

Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе. 

Градско веће чине Градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова. Чланове Градског већа бира 

Скупштина града, на предлог Градоначелника, на четири године. 

Градска управа 

Градска управа обавља управне послове у оквиру права и дужности Града Београда и одређене стручне 

послове за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

Начелник Градске управе, кога поставља Скупштина града на предлог Градоначелника, руководи радом 

Градске управе. Начелник Градске управе може имати заменика који се поставља и разрешава на исти 

начин као начелник. 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/2008
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81


Градске општине 

 

 

Карта београдских општина 

Градска општина је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне 

самоуправе утврђени Статутом града. Грађани учествују у вршењу послова градске општине преко 

изабраних одборника у скупштини градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и 

референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима градске општине. 

Већина општина се налазе јужно од Дунава и Саве, у Шумадијском региону. Три општине (Земун, Нови 

Београд и Сурчин) се налазе са северне стране Саве, тачније у Срему, док се општина Палилула налази 

на обе стране Дунава, у Шумадији и Банату. 

 Списак београдских општина: 

Име 
Површина 

(km²) 

Становништво 

(1991.) 

Становништво 

(2002.) 

Становништво 

(2011.) 

Барајево  213 20.846 24.641 27.036 

Вождовац  148 156.373 160.768 157.152 

Врачар  3 67.438 58.386 55.463 

Гроцка 289 65.735 75.466 83.398 

Звездара  32 135.694 132.621 148.014 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/2011
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0


Земун  150 141.695 152.950 166.292 

Лазаревац  384 57.848 58.511 58.224 

Младеновац  339 54.517 52.490 53.050 

Нови 

Београд  

41 218.633 217.773 212.104 

Обреновац  411 67.654 70.975 71.419 

Палилула  451 150.208 155.902 170.593 

Раковица 31 96.300 99.000 108.413 

Савски венац  14 45.961 42.505 38.660 

Сопот 271 19.977 20.390 20.199 

Стари град  5 68.552 55.543 48.061 

Сурчин  288 34.463 38.695 42.012 

Чукарица 156 150.257 168.508 179.031 

УКУПНО 3.227 1.552.151 1.576.124 1.639.121 

Извор: Републички завод за статистику
[8]

 

Подручје насеља Београд, ужег и урбанизованог дела укупне површине 360 km², обухвата следеће 

градске општине: цео Врачар, Звездару, Савски венац, Стари град, Раковицу и Нови Београд и делове 

Вождовца, Земуна, Палилуле и Чукарице. 

Демографија 

Према попису становништва из 2002. године, Београд има 1.576.124 становника. Према етничким 

групама, становници Београда су се изјаснили 

као Срби (1.417.187), Југословени (22.161), Црногорци (21.190), Роми (19.191), Хрвати (10.381), Македо

нци (8.372) и Муслимани(4.617).
[44]

 

Иако постоје неколико религиозних заједница у Београду, тај склоп је релативно хомоген. Православна 

заједница је далеко најбројнија са 1.429.170 верника. Такође има и 20.366 муслимана и 16.305 католика. 

Постојала је и велика јеврејска заједница, али након нацистичке окупације 1941. и велике емиграције 

Јевреја у Израел, њихов број је опао на 415. У Београду такође има и 3.796 протестаната.
[45]

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-mdata-7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-43
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-44


Поред рођених Београђана, град је дом и великог броја Срба са простора целе бивше Југославије, који су 

у град дошли било у потрази за бољим животом, било бежећи од рата и етничког 

чишћења.
[46]

 Незванично, узимајући у обзир велики број српских избеглица изХрватске, Босне и 

Херцеговине као и протераних лица са Косова, студената, затим људи пописаних у местима њихових 

сталних пребивалишта, број становника Београда потенцијално прелази 2 милиона. У Београду такође 

живе и многи припадници других народа и народности бивше СФРЈ што је у великој мери производ 

његовог некадашњег статуса главног града мултиетничке Југославије.
[5]

 Такође је процењено да у 

Београду живи и неколико хиљада Кинеза који су у град почели да се досељавају средином деведесетих 

година 20. века. Новобеоградски блок 70 је међу Београђанима познат и као Кинеска 

четврт.
[47][48]

 Београд је дом и извесном броју Арапа који су дошли седамдесетих и осамдесетих година 

20. века као студенти, али су се трајно населили и засновали породице.
[49][50]

 Већина Арапа који живе у 

Београду су пореклом из Сирије, Јордана и Ирака. 

Привреда 

 

 

Зграда Народне банке Србије у близиниСлавије 

Београд је економски најразвијенији део Србије. Више од 30 % БДП у Србији долази из Београда, који 

даје више од 30 % радне снаге у Србији.
[51]

 Током деведесетих година 20. века, град је био под 

санкцијама Уједињених нација, као и цела тадашња СР Југославија. Хиперинфлација југословенског 

динара је такође десетковала привреду града. 

Привреда града се опоравља расте брзо од 2000. године, након пада режима Слободана Милошевића и 

укидања санкција УН. Седиште Народне банке Србије је у Београду. Главне компаније у Београду, 

између осталих су: Јат Ервејз, Телеком Србија, Теленор Србија, Делта Холдинг, и многе друге. 

Град има прворазредни саобраћајни значај, као железничко и друмско чвориште (паневропски коридор 

10). Као град на ушћу двеју река, Београд је и важно међународно речно пристаниште (паневропски 

коридор 7), а ту је и међународни аеродром „Никола Тесла―. Београд је такође значајан 

телекомуникациони центар за фиксну и мобилну телефонију и интернет. У њему су развијени значајни 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-45
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-popis-4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_70
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-46
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-46
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-48
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-48
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-50
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%98%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3


привредни и пољопривредни капацитети, посебно металска, металопрерађивачка 

и електронска индустрија, затим трговина и банкарство. На ширем подручју Београда, Смедерева 

и Панчева, на обалама Дунава, лоцирана је слободна трговинска зона на површини од 2.000 квадратних 

метара. 

Септембра 2006. просечан доходак у Београду је износио 40.891 динар, што је највиши просечни 

доходак у Србији. Просечна нето плата износила је 27.998 динара 
[52]

 

Култура 

 

 

Зграда САНУ-а, саграђена 1922. 

Београд је домаћин многим културним манифестацијама, укључујући ФЕСТ (Међународни филмски 

фестивал), БИТЕФ (Београдски интернационални театарски фестивал), БЕЛЕФ (Београдски летњи 

фестивал), БЕМУС (Београдске музичке свечаности), Београдски сајам књига, и Београдски фестивал 

пива.
[53]

 Добитник Нобелове награде Иво Андрић је написао своја најпознатија дела: „На Дрини 

ћуприја― и „Проклета авлија― у Призренској улици у Београду.
[54]

Остали истакнути српски књижевници 

који су живели и радили у Београду су: Бранислав Нушић, Милош Црњански, Борислав Пекић, Милорад 

Павић, Меша Селимовић и многи други.
[55][56][57]

 

Већина српске филмске индустрије се налази у Београду, а један од најпознатијих филмова снимљених 

овде је и филм Емира Кустирице из 1995, добитник Златне палме на Канском фестивалу — Подземље. 

Град је био један од главних центара југословенског „новог таласа―: ВИС Идоли, Екатарина 

Велика и Шарло Акробата музички бендови који су сви из Београда. Остали познати београдски рок 

уметници: Рибља чорба, Бајага и инструктори и остали.
[58]

Током деведесетих, град је био главни центар 

(у бившој Југославији) музичког жанра турбофолк. Данас је центар српске хип хоп сцене, са извођачима 

као што су Београдски Синдикат, Шкабо, Марчело и многи други.
[59][60]

 Београд такође има много 

позоришта, а најпознатији међу њима су Београдско народно позориште, Југословенско драмско 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-51
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%A4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%95%D0%9C%D0%A3%D0%A1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-52
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%9B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%9B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-53
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%A6%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-54
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-54
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-56
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BC_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1995
http://sr.wikipedia.org/wiki/Zlatna_palma
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A1_%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D1%99%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-57
http://sr.wikipedia.org/wiki/1990%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/Srpski_hip_hop
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kabo
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-58
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-58
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5


позориште, Звездара театар, и Атеље 212. У Београду се налази и Српска академија наука и 

уметности, Народна библиотека Србије и Историјски архив Београда. 

Музеји 

 

 

Мирослављево јеванђеље, средњовековни рукопис који се чува уНародном музеју 

 

 

Зграда Народног музеја 

Најпознатији музеј у Београду је Народни музеј, основан 1844. године. Садржи колекције више од 

400.000 изложбених материјала, укључујући многа страна ремек-дела. ПознатоМирослављево 

јеванђеље се налази у овом музеју.
[61]

 Војни музеј је нарочито популаран за стране туристе, највише због 

делова „невидљивог― (стелт) авиона F-117 ког је југословенска противваздушна одбрана оборила у 

току НАТО бомбардовања 1999. У музеју се такође налази још преко 25.000 осталих изложбених 

предмета од којих неки датирају из римског периода.
[62][63]

Сличан музеј је Музеј југословенског 

ваздухопловства који има више од 200 авиона, од којих су 50 стална поставка. Неколико авиона у 

Музеју су једини „преживели― примерци тог типа, као нпр.Фијат G.50. Музеј излаже и неке делове 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B5_212
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/1844
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-60
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/F-117_%D0%9D%D0%BE%D1%9B%D0%BD%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%A1%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-61
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-61
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82_G.50&action=edit&redlink=1


оборених америчких и НАТО авиона.
[64]

 Етнографски музеј, основан 1901, садржи више од 150.000 

предмета руралне и урбане културе Балкана, тачније држава бивше Југославије.
[65]

 Музеј савремене 

уметности садржи колекцију са око 8.540 примерака уметничких дела из Југославије од 1900. 

године
[66]

 Музеј Николе Тесле, основан 1952. године, чува личне ствари Николе Тесле, научника по 

коме је јединица Тесла добила име. Музеј чува око 160.000 оригиналних докумената и око 5.700 осталих 

предмета.
[67]

 Још један од већих београдских музеја је Музеј Вука и Доситеја, који садржи експонате 

који говоре о животу, делу и завештању Вука Стефановића Караџића и Доситеја Обрадовића, 

реформатора српског књижевног језика из 19. века који су такође уједно и били први министри српског 

образовања.
[68]

 У Београду такође постоји и Музеј афричке уметности, основан у време социјалистичке 

солидарности са неразвијеним нацијама Трећег света. 

Образовање 

Београд има два државна универзитета и више приватних институција за више и високо 

образовање. Београдски универзитет води порекло од Велике школе, основане 1808.
[69]

 Први српски 

универзитет формално је основан 27. фебруара 1905. Више од 70.000 студената студира на Београдском 

универзитету.
[70]

 

Дана 21. маја 1973. године, уметничке академије прерасле су у факултете уметности, а Уметничка 

академија постала је Универзитет уметности, други самостални београдски универзитет
[71]

. 

У Београду постоји 195 основних и 85 средњих школа. Од основних, постоји 162 редовних, 14 

специјалних, 15 уметничких и 4 школе за основно образовање одраслих. Средњошколски систем 

обухвата 51 стручну, 21 гимназију, 8 уметничких и 5 специјалних школа. 230.000 уписаних ученика учи 

22.000 запослених у преко 500 зграда који покривају око 1.100.000 квадратних метара.
[72]

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-63
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/1901
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-64
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/1900
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-65
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1952
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-66
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-67
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1808
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-68
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-69
http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1973
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-70
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-71


Ноћни живот 

 

 

Београђанка 

Београд има репутацију престонице која нуди свакодневни, живописан ноћни живот, са мноштвом 

клубова отворених до свитања широм града. Најпрепознатљивији су клубови смештени на сплавовима 

дуж обала Саве и Дунава.
[73][74][75]

 

Викенд-посетиоци, посебно они из Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније, сматрају Београд већом 

метрополом од својих престоница због пријатељске атмосфере, сјајних клубова и барова, јефтиних пића, 

непостојања језичке баријере, као и либералне регулативе везане за ноћни живот.
[76][77]

 

Позната места за љубитеље алтернативне музике, односно културе која не потпада под мејнстрим, 

познати су и афирмисани клубови као што су Академија (Клуб студената на ФЛУ), смештена у подруму 

Факултета ликовних уметности и КСТ (Клуб студената технике), смештен у подруму зграде Техничких 

факултета.
[78][79]

 Једно од најпознатијих места за алтернативне културне догађаје у граду 

је СКЦ (Студентски културни центар), који се налази преко путаБеограђанке, једне од најзнаменитијих 

грађевина Београда. Концерти бројних домаћих и познатих страних група се често одржавају у СКЦ-у, 

као и уметничке изложбе и јавне дебате и дискусије.
[80]

 

Они који су наклоњени традиционалнијем српском ноћном животу, а љубитељи су староградске музике, 

типичне за северне крајеве Србије, могу да се одлуче за вече у Скадарлији, старој боемској четврти 

града где су се окупљали песници и уметници крајем 19. и почетком 20. века. У Скадарској улици и 

околини налазе се неки од најбољих и најстаријих београдских ресторана.
[81]

 На једном крају четврти 

налази се некадашња најстарија београдска пивара, основана у првој половини 19. века.
[82]

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-72
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-72
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-74
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-80
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Спорт 

 

 

Београдска арена 

У Београду постоји око хиљаду спортских објеката, од којих многи својим капацитетом задовољавају 

потребе великих и готово свих врста спортских догађаја.
[83]

 Београд је био домаћин многим битним 

спортским догађајима у блиској прошлости, као што су Европско првенство у кошарци 

2005.,
[84]

 Европско првенство у одбојци 2005., Европско првенство у ватерполу 2006., Европски 

олимпијски фестивал младих 2007. и Летња универзијада 2009. године. 

Београд се два пута неуспешно кандидовао за Летње олимпијске игре и то за Олимпијаду 1992. када је 

испао у трећем кругу гласања Међународног олимпијског комитета (тада су се игре одржале 

у Барселони) и Летње олимпијске игре 1996. када је град домаћин била Атланта.
[85][86]

 

Београд је дом и два највећа и најуспешнија спортска друштва у Србији, Партизана и Црвене звезде. Два 

највећа фудбалска стадиона у Београду су Маракана (стадион „Црвене звезде―) и Стадион ЈНА (стадион 

„Партизана―).
[87]

Београдска арена се користи за кошаркашке и одбојкашке утакмице, заједно са халом 

Пионир.
[88][89]

, док се Спортски центар „Ташмајдан― користи за ватерполо утакмице. 

Ада Циганлија је бивше острво на реци Сави, и највећи београдски спортско-рекреативни комплекс. 

Након његовог повезивања с обалом, направљено је вештачко језеро. Једна је од најпознатијих 

дестинација за Београђане током врелог лета. Ада Циганлија има 7 километара дугу плажу и објекте за 

разне спортове укључујући голф, рагби, фудбал, кошарку, одбојку, бејзбол и тенис.
[90]

 Екстремни 

спортови су такође доступни, као што су банџи џампинг, скијање на води и пејнтбал
[91]

 На острву се 

налазе и стазе за вожњу бицикла, шетњу и џогирање.
[92][93]

 

Туризам 

Од 2000-те године, упоредо са обнављањем дипломатских односа Србије са западном 

Европом и Америком, у Београду се примећује повратак страних туриста одсутних још 

од ратова из деведесетих година. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-83
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Поглед на центар града 

 

 

Река Сава, поглед са Калемегдана 

Историјски делови и зграде Београда су највеће градске туристичке атракције. Оне 

укључују Скадарлију, Народни музеј, оближње Народно позориште, Земун, Трг Николе 

Пашића, Милошев конак, Конак кнегиње Љубице, Теразије,Студентски трг, Калемегдан, Кнез 

Михаилову улицу, Дом Народне скупштине, Храм Светог Саве и Стари двор. Поред овога, постоје 

многи паркови, споменици, музеји, кафићи, ресторани и продавнице и то са обе стране реке Саве. 

Маузолеј Јосипа Броза Тита, назван Кућа цвећа, паркови, Ада Циганлија, Топчидер и Кошутњак који се 

налазе у близини су такође популарни, посебно посетиоцима из бивше Југославије. У последње време 

број младих посетилаца се веома увећао, нарочито оних из Хрватске, Словеније и Босне и 

Херцеговине који уживају у ноћном животу града.
[76][77]

 

Медији 

Београд је најзначајнији медијски центар у Србији. У Београду је седиште Радио телевизије Србије - 

РТС, јавног медијског сервиса, који има два ТВ програма, пет радио програма
[94]

 и музичку издавачку 

кућу ПГП РТС.
[95]
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Авалски торањ,205 метара 

Најпопуларнија комерцијална медијска организација је РТВ Пинк. Веома популарна комерцијална 

медијска организација је и Б92, која има своју телевизијску и радио станицу, издавачку делатност и 

један од најпосећенијих Интернет сајтова у Србији.
[96]

 Остале телевизијске станице у Београду су Прва 

српска телевизија, Happy TV, ТВ Авала, Студио Б и ТВ Ентер, а постоје и многи специјализовани 

канали као што су СОС (спорт), Метрополис (музика), Арт ТВ(уметност), Синеманија (филмови) 

и Ултра ТВ (дечји програми). 

Најпознатије радио станице у Београду су: Радио Београд 202, Радио Б92, Радио Индекс, Радио 

Новости, Радио Носталгија, Радио Пингвин, Радио Топ ФМ, Радио С и Радио Студио Б. 

Дневне новине са седиштем у Београду су: Политика, Вечерње новости, Блиц, Глас 

јавности, Спорт, Спортски журнал, Борба, Данас, Курир, Прес и Сутра. Бесплатне дневне новине 24 

сата су основане у јесен 2006. године. 

Најзначајнији недељни листови су: НИН, Време, Стандард и Европа. 

Такође, у Београду ради и неколико новинских агенција: Танјуг, ФоНет, Бета и Тикер. 

Архитектура 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9D
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_(%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%98%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Novinska_agencija_Beta
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


Скупштина Србије, с десне стране седиштеПТТа Србије — Главна пошта 

У различитим деловима града архитектура варира од типично централноевропског стила (Земун), преко 

извесног броја зграда у турском стилу лоцираних у старим деловима града, до најмодерније 

архитектуре Новог Београда. Архитектура 19. века је доста утицала на архитектонске трендове у Србији, 

па и у Београду. Нарочито је видљив утицај аустроугарске архитектуре 19. века. Под комунизмом, 

већина кућа је грађена брзо и јефтино, што је довело до бруталистичке архитектуре блокова Новог 

Београда подигнутих у првим деценијама након Другог светског рата. 

Саобраћај 

 

 

Тролејбус у саобраћају 

 

 

Реновиран мост „Газела― на Сави 

У целини гледано, саобраћај у Београду је конфузан. Београд има само један аутопут у правцу исток 

запад (који преко моста Газела повезује Нови Београд са старим делом града) док нема ни једну брзу 

саобраћајницу у правцу север-југ. Постојећи мостови су недовољни и са малом пропусном моћи 

(посебно стари мост на Сави). 

Београдски јавни превоз је заснован на аутобуском (112 линија), трамвајском (12 линија) 

и тролејбуском (8 линија) саобраћају.
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/JP_PTT_saobra%C4%87aja_%E2%80%9ESrbija%E2%80%9D
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/Savski_most_(Beograd)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%B1%D1%83%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-96


Градски аутобуски, трамвајски и тролејбуски саобраћај обавља Градско саобраћајно предузеће. На 

појединим линијама саобраћају и приватни превозници. Београдска приградска насељаповезана су ауто 

превозником „Ласта―. Београд такође има и регионалну железничку мрежу Беовоз којом управљају 

ЈП Железнице Србије.
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Београдска приградска железница, названа Беовоз, има 4 линијe које повезују предграђе са центром. 

Београд поседује и градску железницу БГ:Воз, која са 9 електромоторних гарнитураРВР 412 саобраћа на 

линији Батајница - Панчевачки Мост. У плану је продужетак ове линије до Крњаче што ће бити 

остварено након постављања двоколосечне пруге преко Панчевачког моста. Такође је у плану и увођење 

друге линије на релацији Прокоп - Ресник. Београдски метро, који се планира још од 1950, предвиђао је 

у првој фази две линије и у перспективи мрежу од девет линија градског и регионалног метроа, али није 

се никада почело са изградњом. Од 2003, предвиђен је лаки шински систем који је требало да буде 

изграђен до 2008;
[99]

 његова изградња такође није отпочела али се планира почетком 2013. 

 

 

CAF Tрамвај 

Тренутно, железничка пруга и даље пролази поред Саве а многобројни индустријски колосеци заузимају 

вредно грађевинско земљиште. Градска главна железничка страница повезује Београд са осталим 

европским престоницама, као и са много других градова у Србији, а у изградњи је станица Прокоп која 

ће у будућности преузети улогу главног чворишта. На жалост, станица Прокоп доста је удаљена од 

главне аутобуске станице, што ће у будућности отежавати путнички саобраћај. 

Магистрални и аутопутеви су повезани са Новим Садом и Суботицом на северу, Нишом на југу, 

и Загребом, главним градом Хрватске на западу, и омогућују лак прилаз аутомобилом већим градовима 

у региону. 

Београдски аеродром „Никола Тесла―, међународног карактера, налази се у близини Сурчина на 18 

километара од Београда. На аеродрому се налази 18 канцеларија страних авиокомпанија и неколико 

рентакар компанија. Број путника од 2000. до 2004. достигао је број од 2 милиона. Нажалост, аеродром 

није повезан лаким железничким саобраћајем са центром града и на аеродрому не постоји ни један 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Beovoz
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-97
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/Beovoz
http://sr.wikipedia.org/wiki/RVR_412
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1950
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/2008
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD


хотел. Између центра града и аеродрома саобраћа аутобус сваких пола сата. Такси саобраћај је 

нерегуларан.
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Спортски аеродром „13. мај― налази се на левој страни аутопута Београд - Нови Сад, гледано из правца 

Београда, паралелно са пругом, у насељу Земун Поље. 

Пошто се град налази на ушћу две главне реке, Дунава и Саве, Београд има неколико мостова — два 

главна су Бранков мост и Газела и оба повезују центар града са Новим Београдом. Првог дана 2012. 

године, за саобраћај је отворенМост на Ади који је први мост саграђен у Београду у последњих 30 

година. Најдужи мост је Панчевачки мост, који повезује Београд са Банатом. Током 2011. започета је 

изградња још једног моста преко Дунава. Мост који ће спајати Земун и Борчу и носити назив Кинески 

мост према најавама биће завршен до 2014. 

Лука Београд се налази на Дунаву и намењена је првенствено промету роба, док је пристаниште на Сави 

намењено туристичким бродовима.
[101]

 

Знаменитости 

 

 

Висине неких београдских знаменитости 

Међу страним и домаћим туристима најпознатије знаменитости Београда су: 

 Авала (излетиште), 

 Авалски торањ 

 Калемегдан 

 Београдска тврђава 

 Стамбол капија 

 Победник (споменик) 

 Стари двор 

 Београђанка 

 Сава центар 

 Кућа цвећа (маузолеј) Јосипа Броза Тита 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-99
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/Brankov_most
http://sr.wikipedia.org/wiki/Gazela_(most)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/Most_na_Adi
http://sr.wikipedia.org/wiki/Pan%C4%8Deva%C4%8Dki_most
http://sr.wikipedia.org/wiki/Kineski_most_(Beograd)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Kineski_most_(Beograd)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-100
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE


 Винча – Бело брдо 

 Скадарлија 

Имена кроз историју 

име објашњење 

Singidūn(on) келтско име града 

Singidūnum  романизовано келтско име 

Београд, Beograd 
словенско име; први пут се јавља 878. у писму папе Јована VIII цару 

Борису бугарском 

Бијоград По Вукову речнику (1818.)
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Биоград на 

Дунаву 
назив у Црној Гори и Далмацији 

Alba Graeca латинизовано име града 

Alba Bulgarica латинизовано име града током бугарске владавине 

Fehérvár мађарско име 

Weißenburg немачко име 

Castelbianco италијанско име 

Nandoralba у средњовековној Мађарској до 14. века 

Nándorfehérvár у средњовековној Мађарској 

Landorfehérvár у средњовековној Мађарској 

Veligradon византијско име 

Veligradi, 

Βελιγράδι 
грчко име 

Dar Ul Jihad османлијско име, значи Кућа рата 

Belgrat турско име 

Prinz Eugen Stadt нацистичко име 

Побратимљени градови и међународна сарадња 

Београд је побратимљен са следећим градовима:
[
  

   Ковентри (Уједињено Краљевство) — град близанац од 1957. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://sr.wiktionary.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-101
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-102
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


  Тел Авив (Израел) — град побратим од 1990. 

  Беч (Аустрија) — град побратим од 2003. 

  Чикаго (Илиноис у САД) — град побратим од јуна 2005. 

  Лахор (Пакистан) — град побратим од јуна 2007. 

  Крф (Грчка) — град побратим од фебруара 2010.
[104]

 

  Љубљана, Словенија — град побратим од новембра 2010.
[105]

 

  Скопље (Република Македонија) — град побратим од марта 2012. 

Остале форме сарадње и градског пријатељства сличне братимљењу: 

  Атина (Грчка) — Споразум о пријатељству и сарадњи, новембар 1966. 

  Рим (Италија) — Споразум о пријатељству и сарадњи, октобар 1971. 

  Берлин (Немачка) — Споразум о пријатељству и сарадњи, новембар 1978. 

  Пекинг (Кина) — Споразум о сарадњи, октобар 1980. 

  Милано (Италија) — Меморандум о споразуму, програм „Град до града―, новембар 2000. 

  Мадрид (Шпанија) — Споразум о сарадњи, мај 2001. 

  Кијев (Украјина) — Споразум о сарадњи, мај 2002. 

  Москва (Русија) — Програм о сарадњи 2003/2004, децембар 2002. 

  Загреб (Хрватска) — Писмо о намерама, октобар 2003. (потписан заједно са Љубљаном) 

  Љубљана (Словенија) — Писмо о намерама, октобар 2003. (потписан заједно са Загребом) 

   Бања Лука (БиХ) — Споразум о сарадњи, 2005. 

Награде 

Град Београд је примио разне домаће и међународне ордене и признања, укључујући Медаљу части, Ратни крст, Карађорђеву звезду са мачевима, и Орден народног хероја 

Југославије.
[106]

 Дана 13. марта 2006. часопис „Фајненшел тајмс― из Лондона наградио је Београд титулом „Град будућности јужне Европе―. 

Крагујевац 
Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Israel.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Austria.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_the_United_States.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Pakistan.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Greece.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%84
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-103
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Slovenia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-104
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Macedonia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Greece.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Italy.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Germany.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Italy.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Spain.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Ukraine.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Russia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Croatia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Slovenia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%99%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#note-105
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BC%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


Координате: 44° 00′ 51" СГШ, 20° 54′ 42" ИГД 

Крагујевац је са 175.802 (192.181 са избеглим и расељеним лицима са Косова и 

Метохије) 
[1]

 становника четврти град по величини у Србији (не рачунајући Косово и Метохију), 

и седиште Шумадијског округа, a налази се око 120 километара јужно од Београда. 

Крагујевац је значајан привредни, културни, образовни и здравствени центар Шумадије, 

Поморавља и суседних региона. Макрорегионални је центар за 

регионе: Чачка, Краљева, Ужица, Јагодине, Крушевца, Смедерева,Пожаревца и северног Косова. 

До 1990. године Крагујевац је био 5. град по развијености у СФРЈ одмах после словеначких 

Крагујевац 

 

Опширније 

 
Опширније 

 

Основни подаци 

Држава  Србија 

Покрајина централна Србија  

Округ 
Шумадијски округ  

Становништво 

Становништво  
146.373 

Агломерација 
175.802 

Положај 

Координате 44°00′51″N 20°54′42″E 

Временска зона  
UTC+1, лети UTC+2 

Надморска 

висина 
173 m 

Остали подаци 

Градоначелник Верољуб Стевановић (Заједно за Шумадију) 

Поштански код 
34000 

Позивни број 
034 

Регистарска 

ознака 

KG 

Веб-страна www.kragujevac.rs  

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&params=44_00_51_N_20_54_42_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B1_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&params=44.014167_N_20.911667_E_type:city
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.kragujevac.rs/


градова. Почетком 1990-их година град постаје један од сиромашнијих градова у Србији. Данас 

је Крагујевац поново један од најјачих административних, културних, финансијских, 

индустријских и политичких центара у Србији. 

 

Географија 

Град Крагујевац се налази у централном делу Србије, на стотинак километара јужно од Београда. 

Крагујевац је подигнут на обалама реке Лепенице, у котлини између крајњих огранака Рудника, Црног 

врха и Гледићких планина. Град се налази на надморској висини од 173 - 220 m, са математичко-

географским положајем +44° 22' ; +20° 56'. 

Подручје града простире се на површини од 835 km², окружен обронцима планина Рудник и Црни Врх, а 

долином реке Лепенице отворен је према долини Велике Мораве. 

Шумадију карактерише брежуљкасто - брдовито земљиште, благо заталасано. Рудник је највећа планина 

у Шумадији са највишим врхом од 1.132 m. Овај крај има разуђену мрежу речних токова, али без већих 

река. Због недостатка река и ограничених падавина за снабдевање града водом изграђене су вештачке 

акумулације. Тако су настала Грошничко, Гружанско језеро и Дуленско језеро, као и језеро 

у Шумарицама. Такође велики значај има и Бубањ. Крагујевац има развијену саобраћајну 

инфраструктуру. 

Клима 

У Крагујевцу влада умерено-континентална клима. 

 Надморска висина 180 - 220m 

 Најхладнији месец - јануар -5°C 

 Најтоплији месец - јул +27°C 

 Просечна годишња температура +11.5°C 

 Највлажнији месец - децембар - влажност 79% 

 Најсувљи месец - септембар - влажност 39% 

 Просечна годишња количина падавина 550 l/m² 

 Дани са температуром преко 25°C - 92 

 Број ледених дана (испод нуле) - 96 

 Број дана под снегом - 34 (највише јануар) 

 Највише падавина - јун - просек 83 l/m² 

 Најмање падавина - фебруар - просек 32 l/m² 

 Просечан број сунчаних сати - 5.5 h/дан 

 Најмањи број сунчаних сати - децембар 2.1 h/дан 

 Највећи број сунчаних сати - јун 8.8 h/дан 

Историја 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B6%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


  

 

 Споменик V/3 

 Претпоставља се да је Крагујевац као насељено место постојао и пре Немањићке државе. 

Крагујевац је први пут споменут у турском пописном дефтеру из 1476. године као „Крагујфоча―, 

бивши трг са 32 куће. Име је добио по птици крагуј (врсти јастреба) која је у средњем веку 

коришћена за лов, а данас заузима почасно место на градском грбу. 

 По много чему овај град можемо назвати „првим у Србији― – био је прва престоница модерне 

српске државе (1818-1841), у њему су основане: је 1833/1835. прва гимназија у Србији као и 

Лицеј, 1838, претеча Универзитета у Београду, први суд (1820. године), прво позориште 

(„Књажеско – србски театар― 1835. године), прве новине („Новине србске―), музичка формација 

(„Књажеско – србска банда―), прва апотека, галерија слика, музеј, библиотека… После 

вишевековне турске (тј. Аустроугарске 1718-1739.) владавине град је 1815. године ослобођен од 

Турака, а 3 године касније проглашен престоницом новостворене државе. Тада почиње његов 

бржи развој, оснивање институција од националног значаја и масовније досељавање 

становништва, а 1853. године, изливањем првог топа у крагујевачкој Тополивници започиње 

индустријска производња у Србији. Од тада је Крагујевац познат као индустријски центар, пре 

свега значајан због производње оружја, а од средине 20. века и производње аутомобила. Крајем 

претпрошлог и почетком прошлог века, Крагујевац је доживљавао као и цела Краљевина свој 

успон. Поред многих лепих догађаја од великог значаја за историју Србије који су се одиграли у 

Крагујевцу попут Сретењског устава или објаве одредби Берлинског конгреса (1878.) по коме 

је Србија постала самостална држава историја града бележи и ружне тренутке. Такав је био и 21. 

октобар 1941. године када је у Шумарицама стрељано око 7000 крагујевчана међу којима је био и 

одређен број ђака и професора. У знак сећања на њих у Крагујевцу се сваког 21. октобра одржава 

„Велики школски час―. Споменик V3 (пето три) подсећа на жртве стрељаних гимназијалаца. 

(види Крагујевачки октобар). За време Првог светског рата, Крагујевац поново постаје 

престоница, али овога пута ратне Србије (1914-1915). Након Другог светског рата, Крагујевац се 

све више развија индустријски, започиње производња аутомобила и долази до још масовнијег 

досељавања становништва. 

Демографија 

Данас на територији Града Крагујевца живи 175.802 становника, а у самом граду Крагујевцу живи 

146.373 становника што га чини четвртим градом по величини у Србији и надрегионалним центром над 

општинама: Чачак, Краљево,Јагодина, Параћин, Горњи Милановац, Аранђеловац, Трстеник и Крушевац. 

Велики значај за стално досељавање становништва током 20. века имала је чињеница да Крагујевац 

представља један од највећих индустријских центара у земљи, док се данас у Крагујевац досељавају 

претежно млади људи који студирају на Крагујевачком универзитету који поседује 11 факултета у граду 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Kragujevac_-_V3.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1476
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1833
http://sr.wikipedia.org/wiki/1835
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1838
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/1820
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1835
http://sr.wikipedia.org/wiki/1718
http://sr.wikipedia.org/wiki/1739
http://sr.wikipedia.org/wiki/1815
http://sr.wikipedia.org/wiki/1853
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/1878
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1941
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86


и у општинама чији је надрегионални центар. Већину становништва чинеСрби, мада у граду живе и 

припадници многих националних заједница. Говори се српским језиком екавског изговора, у писању се 

паралелно употребљавају ћирилица и латиница. 

Привреда 

Индустрија 

У Крагујевцу је велика фабрика оружја и камиона као и велика фабрика аутомобила. Град Крагујевац 

данас спада међу четири највећа индустријска центра у Србији, с обзиром да је после Другог светског 

рата постао највећи индустријски гигант на Балкану. Убрзо је отворена прва и једина фабрика 

аутомобила на Балкану која је привукла многе грађане Србије. Међу осталим индустријским фабрикама 

у индустријској зони у Крагујевцу, такође се налазе и фабрика 21. октобар
[2]

 (фирма која производи 

делове за аутомобиле произведене у Застави), Филип Кљајић (фирма за производњу ланаца), Казимир 

Вељковић и Ратко Митровић (Грађевинска предузећа), Црвена звезда (Прехрамбена индустрија), 22 

Децембар и ДИОРК (Текстилна индустрија). 

Почетак распада СФРЈ оставио је тежак утицај на привреду града. Већина великих производних фирми 

нашла се у тешкој кризи. Године 2008. италијански Фиат најављује преузимање најбитније крагујевачке 

фирме Заставе. Најављена су велика улагања (око милијарду евра), и производња од 300000 аутомобила 

годишње. Опет ти планови су одложени услед светске кризе. Тренутно стање у Фиату је да почињу да се 

реализују најаве. Реновирају се хале, подигнута је нова трафостаница, примају се нови ѕапослени и 

ускоро би требало да крене дуго очекивана производња нових модела аутомобила. Такође у град долазе 

и италијански произвођачи опреме за аутомобиле попут Мањети Марелија. 

У погонима "Филипа Кљајића" једно време веома успешно је пословала фирма Метал Системи. Опет 

последњих пар година и они су такође на ивици преживљавања. 

У Крагујевцу се налази успешна фирма Форма Идеале која се бави производњом намештаја. Њен 

асортиман се извози у великој мери у околне земље. Београдска фирма Com Trade купила је 2008. 

словеначку фирму Hermes која се бави израдом софтвера за бројне купце широм света. Тако је под 

окриље Com Trade-a дошао и Hermes-ов огранак у Крагујевцу, са око 80 запослених, и најављено је 

дуплирање броја запослених . 

 

Сајам 

 

 

Градска тржница 

У граду функционише и градско сајмиште - Шумадија сајам које је смештено у индустријској зони 

‖Сервис два‖ где је изграђена једна од три планиране хале Градског сајмишта. Шумадија сајам 

опслужује читав простор јужно од Саве иДунава и као такав представља једну од важнијих институција 

које доприносе позиционирању Крагујевца као регионалног, комерцијалног и наравно сајамског центра 

регије централне Србије. Шумадија сајам је уједно и члан АСЈЕ- Асоцијације сајмова југоисточне 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86#note-urlD._P._21._OKTOBAR-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9A%D1%99%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B_%D0%A4%D0%B8%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0


Европе и заједно са Новосадским, Београдским, Пловдивским и Букурешким сајмом, спада у ред 

великих сајмова. 

Здравство 

Крагујевац је значајан центар здравства. У граду функционише више здравствених установа које по 

свом значају и функцији представљају стуб организовања здравствене заштите у Србији. У 

здравственим установама Крагујевца и Клиничком центру Крагујевац запослено је преко 3.000 људи, од 

чега је преко 70% квалификованих здравствених радника, око 700 лекара, међу којима више од 

половине специјалиста и око 50 доктора наука. Овај кадровски потенцијал укључен је у 

наставу Медицинског Факултета Универзитета у Крагујевцу и научно-истраживачки рад. 

 

Култура 

 

 

Књажевско-српски театар 

У Граду постоји више значајних институција од регионалног, а неке и од националног значаја у области 

културе и уметничке делатности. Више њих наставља традицију првих установа своје врсте у модерној 

Србији, као што су Књажевско-српски театар (основан 1835. године), Народна библиотека „Вук 

Караџић― (1866), Културно - уметничко друштво „Абрашевић― (1904). 

Народни музеј Крагујевац има одељења за археологију, етнографију, историју Крагујевца и Шумадије и 

ликовне уметности. У археолошком одељењу чува се више од 10.000 инвентарисаних и преко 100.000 

предмета студијског материјала. Ликовна збирка (1680) располаже са више од 1.000 уметничких дела 

изузетне вредности, посебно српског сликарства. 

Музеј "Стара ливница" лоциран је у старој ливници и презентира век и по развоја индустрије у 

Крагујевцу и Србији. 

Историјски архив Шумадије прикупља и сређује архивску грађу са подручја седам општина Шумадије и 

располаже са више од 700 дужних метара архивске грађе са 780 регистратура и стотинама хиљада 

оригиналних историјских докумената. 

Завод заштиту споменика културе брине о очувању и заштити културних добара на ширем подручју 

централне Србије. 

У спомен на жртве стрељања, од стране Вермахта 21. октобра 1941. године, читав простор Шумарица је 

претворен у Спомен парк "21. октобар" у коме се, између осталих, налазе Споменик стрељаним ђацима 

и професорима, Споменик бола и пркоса, Споменик чистачима обуће, споменик „Сто за једног―, 

споменик „Отпора и слободе―… На улазу у спомен парк подигнута је импозантна зграда спомен-музеја 

„21. октобар― у чијој је архитектури наглашена симболика крагујевачке трагедије. 

О презентацији и афирмацији филмске уметности брине предузеће „Шумадија филм―. Аматерско 

стваралаштво шире и негују Културно - уметничко друштво „Абрашевић―, Универзитетско културно - 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1941
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%2221._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%22


уметничко друштво „Светозар Марковић―, Омладинско културно - уметничко друштво „Застава―, Дом 

омладине, Књижевни клуб „Катарина Богдановић―. 

Основни носилац издавачке делатности у Крагујевцу је предузеће „Нова Светлост―, које сем издавања 

књига издаје и часопис за књижевност, уметност, културу и друштвена питања „Кораци― и јединствени 

часопис за дечје уметничко стваралаштво „Дечје искре―. Издаваштвом се баве и друге установе, 

организације и институције у култури. 

У Крагујевцу се организује и више културних манифестација, од којих су најзначајније Фестивал 

најбољих позоришних представа Србије по текстовима домаћих аутора „ЈоакимФест―, Међународни 

позоришни фестивал малих сцена „ЈоакимИнтерФест―, „ОКТОХ―, Међународни салон антиратне 

карикатуре „Крагујевац―, Међународни фестивал камерних хорова, Интернационална школа хармонике 

и друге. 

Образовање 

 

 

Универзитет у Крагујевцу 

Прва крагујевачка гимназија је основана далеке 1833. године као прва гимназија на територији тадашње 

Србије. Зграда у којој се данас налази је саграђена 1887. године и представља једну од најлепших 

грађевина у граду. 

Универзитет у Крагујевцу основан је 21. маја 1976. године. Његови корени сежу до прве половине 19. 

века, када је 1838. године у овом граду основан „ЛИЦЕЈ―, као прва највиша образовна институција у 

Србији. Лицеум Књажества сербског је настао 1838. године пошто је пре тога приликом свог боравка у 

Крагујевцу код Књаза Милоша Обреновића, Вук Стефановић Караџић предложио Књазу да отвори 

стручну школу, а затим „мало по мало― Лицеум, и на крају Универзитет. То је могло бити остварено тек 

после хатишерифа од 1830. године кад Србија добија први признати облик своје државности. 

Осам година касније оснива се „Лицеум Књажества србског― претеча данашњих Универзитета у Србији. 

Из Лицеума, три године касније премештеног у Београд, оснива се 1863. године „Велика школа―, а 1905. 

и Београдски Универзитет. Претече високог школства у Крагујевцу су биле Гимназија, Војнозанатска 

школа, Учитељска школа и Лицеј. 

Манифестације 

Од културних манифестација које имају посебан значај а одржавају се у Крагујевцу најпознатији су: 

 Фестивал најбољих позоришних представа Србије по текстовима домаћих аутора, Јоакимфест 

 Међународни позоришни фестивал малих сцена, ЈоакимИнтерФест 

 Међународни Џез фестивал ОФФ 

 Међународни музички фестивал ОКТОХ 

 Међународни фестивал антиратне карикатуре Крагујевац 

 Међународни фестивал камерних хорова 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1833
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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http://sr.wikipedia.org/wiki/1830
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1863
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82


 Међународни луткарски фестивал „Златна искра― 

 Позоришни сусрети ученика гимназија Србије (од 1996. године) 

 Градска слава Ђурђевдан 

 Ђурђевдански карневал 

 Сајам књига 

 Шумадијски сајам пољопривреде 

Знаменитости 

 Народни музеј Крагујевац 

 Књажевско-српски театар 

 Амиџин конак 

 Акваријум Крагујевац 

 Стара црква (Крагујевац) 

 Стара скупштина 

 Музеј "Стара ливница" 

 Спомен-парк „Крагујевачки октобар― 

 Споменик палим Шумадинцима 

 Нова црква (Крагујевац) 

 Манастир Липар 

 Ватрогасни дом у Крагујевцу (Проглашен спомеником културе, одлуком Владе Републике Србије 

27. јула 2001.)) 

 Шумаричко језеро 

 Стадион Чика Дача 

 

Галерије 

 Уметничка галерија Народног музеја 

 Модерна галерија Народног музеја 

 Галерија акварела 

 Галерија СКЦ 

 Галерија Народне Библиотеке „Вук Караџић― 

 Галерија Јоаким, Књажевско-српски театар 

 Галерија Дома омладине 

Медији 

Телевизијске станице 

 РТС Телевизија Београд, дописништво Крагујевац 

 РТВ Крагујевац 

 Канал 9 

 ТВ ИН 

Радио станице 

 Радио Браво 

 Радио 34 

 Радио Крагујевац 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%9F%D0%B8%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%A2%D0%92_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_9
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%92_%D0%98%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_34&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1


 Радио 9 

 Радио Бис 

 Радио Стари Град 

 Радио Златоусти 

Недељна штампа 

 Светлост 

 Крагујевачке 

Градови побратими 

  Сирен, Француска (1967) 

  Питешти, Румунија (1971) 

  Бидгошч, Пољска (1971) 

  Бијелско Бјала, Пољска (2002) 

  Охрид, Македонија (2002) 

   Спрингфилд (Охајо), САД (2002) 

  Ређо Емилија, Италија (2004) 

  Могиљев, Белорусија (2006) 

  Карловац, Хрватска 

  Бар, Црна Гора (2011)
[3]

 

Спортски клубови 

 ФК Раднички 1923 

 ФК Шумадија 1903 

 ФК Победа 

 ФК Колонија 

 ФК Застава 

 ФК Ердоглија 

 КК Раднички 

 ОК Раднички 

 РК Раднички 

 Пливачки клуб Делфин 

 Клуб америчког фудбала ДИВЉИ ВЕПРОВИ - WILD BOARS 

 Карате Клуб Застава 

 Карате Клуб Раднички 

 AK Раднички 

 ФК Сушица 

 ОФК Арсенал 

 

Чачак 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_9&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_France.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_France.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Romania.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Romania.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Poland.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Poland.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%88%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Poland.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Poland.svg
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Macedonia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Macedonia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_the_United_States.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_the_United_States.svg
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4_(%D0%9E%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Italy.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Italy.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%92%D0%BE_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Belarus.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Belarus.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Croatia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Croatia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Montenegro.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Montenegro.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86#note-2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_1923
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0_1903
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9A_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://www.wildboars.org.rs/


Чачак 

 

Панорама Чачка 

 
Опширније 

Основни подаци 

Држава  Србија 

Покрајина централна Србија  

Округ 
Моравички округ  

Становништво 

Становништво  
73.217 

Агломерација 
117.072 

Положај 

Координате 43°53′17″N 20°20′35″E 

Временска зона  
UTC+1, лети UTC+2 

Надморска висина 225 m 

Остали подаци 

Градоначелник Велимир Станојевић 

(НС) 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B1_%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA&params=43.888166_N_20.343166_E_type:city
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координате: 43° 53′ 17" СГШ, 20° 20′ 35" ИГД 

Чачак је град у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 73217 становника (према попису 

из 1991. било је 70475 становника). 

Географија 

У географском погледу, Чачак се налази на контакту Шумадије и унутрашњих 

динарида. Општина заузима површину од 636 km² низ ток Западне Мораве. 

Историја 

Најстарија откривена археолошка налазишта на овом простору, која говоре о постојању људских 

заједница и њиховом животу, припадају периоду неолита или млађег каменог доба (од око 5500. до 

3200. године пре нове ере). Регистровани су и локалитети из бронзаног доба, углавном хумке. 

Најзначајнији праисторијски налаз је из Атенице, где су око 500. пре нове ере сахрањени, 

највероватније, трибалски кнез и кнегиња са богатим златним и сребрним накитом. 

Стари век 

Следећи велики историјски период одговара времену римске доминације на овом подручју. У оквиру 

чачанске општине откривене су бројна пољопривредна имања са пратећим објектима (villae rusticae) 

из римског доба. На основу још неких налаза (епиграфских натписа, метала и керамике) може се рећи да 

се антички живот на овом простору одвијао у периоду од I. до почетка V века наше ере, када је 

територија Чачка и околине припадала римској провинцији Далмацији. 

У самом центру града истражене су терме из II и IV века наше ере. Након велике сеобе народа на овом 

простору живот замире. Тек у VI веку у брдско-планинском подручју око Чачка подиже се византијско 

утврђење, данас названо Градина, за које се претпоставља да је представљало административни и верски 

центар целог подручја. 

Поштански код 
32000 

32101 

32102 

32103 

32104 

32105 

Позивни број 
032 

Регистарска ознака 
ČA 

Веб-страна www.cacak.org.rs  
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Средњи век 

Најстарији поуздано потврђени материјални остаци живота Срба на овим просторима, који су се на 

Балкан доселили за време византијског цара Ираклија (610-641), откривени су на локалитету „Кулина― 

под Кабларом и који су датовани у X-XI век. 

За време Стефана Немање, овај крај под влашћу његовог брата Страцимира, који њиме управља 

између 1168. и 1189. године, и када на месту данашње цркве подиже манастир Моравски Градац, који је 

био и седиште епископије а касније митрополије. Чачак се под данашњим именом први пут помиње 18. 

децембра 1408. године, у једном спису из Дубровачког архива. 

Турска власт 

Падом под Турке (1459), Градац је претворен у турску паланку (црква Богородиве Градачке претворена 

је у џамију), а старо градачко становништво је истербљено. У последњем војном походу Сулејмна 

Величанственог(1566) Чачак се наводи као седиште кадије, а помиње се и његово раније име као Стари 

Градац (тур. Ески Хисарлук}. Турски географ Хаџи-Калфа наводи у Смедеревском санџаку варош 

„Џаџка, на београдском путу, на обали Мораве―, као седиште кадилука, а турски географ Евлија 

Челебија на путу из Едирна (1660), помиње турска касабу (варош) Џаџка. 

Турска власт на овим просторима није била угрожена све до Бечког рата (1683—1699). Аустријска 

војска је 1688. године продрла дубоко у Србију, када су устаници опленили и Чачак. Након две године 

аустријска војска и српски устаници били су поражени, а турска војска је ускоро разорила и сва 

устаничка места у Западној Србији. Мир између две царевине није дуго трајао. Уочи Аустро-турског 

рата 1716—1738. Чачак је имао око 150 кућа. Ослобођење у јесен 1717. затекло је "ненасељено пусто 

место", које Пожаревачком миром остало у аустријским рукама. Турци су у својој офанзиви крајем 

фебруара 1738. поново заузели и спалили Чачак. 

После поновног пада северне Србије у турске руке велики део овог простора остао је пуст услед сеоба 

преко Саве и Дунава. То је време када се на ово подручје насељава становништво из Црне 

Горе, Херцеговине, Боснеи Старог Влаха од којих данас потиче 90% становника овог краја. За време 

Кочине крајине варош су 1788. попалили устаници кнеза Алексе Ненадовића. 

Чачак у модерној Србији 

Чачак је у Првом српском устанку ослобођен у пролеће 1804. године. Варош је 1808. имала 250 

становника. Када су Турци 1813. напали Србију са свих страна, под њихову власт пао је и Чачак. После 

поновног освајања Србије репресалије над српским становништвом од стране Турака биле су 

неподношљиве. Мисао о новом устанку ниједног тренутка није замирала. 

У селу Трнави код Чачка, септембра 1814. избила је Хаџи-Проданова буна и углавном је остала у 

локалним оквирима. Турци су је свирепо угушили. Нови устанак плануо је у Такову следеће 1815. 

године на пролеће, и захватио велики део Србије. Велика битка на Чачку трајала је од 25. априла до 13. 

јуна. Решена је у неколико узастопних бојева на простору од брда Љубића и варошког шанца. Погинуо 

је и предводник турске војске Имшир - паша, и уништена главнина турске војске у београдском 
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пашалуку. Чачак се после Другог српског устанка развијао као нахијско седиште. После коначног 

одласка Турака из Чачка, почетком тридесетих година XIX века, варош је имала само 900 становника. 

Култура 

 

 

Црква Св. Вазнесења 

Коначна обнова цркве извршена је 1834. године. У граду је 1837. почела је са радом и Гимназија. 

Средином XIX века Чачак је имао око 1.500 становника. Градски центар са саборном црквом и 

објектима балканске архитектуре подсећао је на доба прве владе кнеза Милоша Обреновића. 

Независност и међународно признање коју је Србија добила 1878. године условили су велики економски 

препород целе земље. Чачак постаје велики центар за промет пољопривредних производа у Западној 

Србији. У железнички саобраћај Чачак је укључен 1911. када је у град ушао први воз. 

Привредни напредак условио је и раст града. Број становника се са 2.290 из 1874. године повећао на 

3.869 у 1890. години, да би 1900. годину дочекао са 4.232 житеља чији је број нарастао на 5.671 у 1910. 

години. 

Након трогодишње Аустроугарске окупације, Чачак је ослобођен 25. октобра 1918. године. Град је 

наставио свој развој, али овога пута у сасвим новом амбијенту проширене државе. Чачак је 1921. године, 

добио и електричну енергију за напајање домаћинстава и првих већих индустријских постројења, Војно-

техничког завода који је почео са радом 1930. године и запошљавао око 1.000 радника и Фабрике 

хартије, основана 1930. и која имала око 200 радника. Општи напредак огледао се и 

прерастањем Гимназије у Чачку из шесторазредне у осморазредну и отварањем нове зграде 1927, у којој 

је гимназија и данас смештена. Извршена је и обнова цркве, 1929. године. Све је то за последицу имало 

и повећање становника града, са око 5.000 из 1918. на око 13.000 пред 1941. годину. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/25._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/1921
http://sr.wikipedia.org/wiki/1930
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/1927
http://sr.wikipedia.org/wiki/1929
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/1941


 

Дом културе 

Током 1941. године Чачак и његова околина су средиште устанка, као и каснијег грађанског рата 

између партизана и четника. Сукоби између два покрета избилу су око питања заједничке команде, 

ознака које нису државне, револуционарних органа власти. Немци су поред репресије над цивилним 

становништвом и појединачних и масовних ликвидација својих непријатеља, извршили и пљачку 

индустријских постројења. Окупација је у многоме вратила читаво подручје чачанског краја, у период са 

почетка XX века. У јесен 1944. године потпомогнути подршком западних савезника и јединица Црвене 

армије, припадници партизанског покрета однели су превагу. Коначно ослобођење Чачка догодило се 4. 

децембра 1944. када су немачке јединице истеране из града. 

 

 

Гимназија у Чачку. 

После Другог светског рата дошло је до револуционарног преображаја друштва. Монопол комунистичке 

партије у свим видовима живота трајао је више деценија, све до првих вишестраначких избора у 

Србији 1990. године, односно до 2000. године када је дошло до коначног смењивања носиоца старог 

режима наслеђеног из временена комунизма. Развој Чачка од ослобођења земље1945. године био је 

успорен услед последица окупације и рата. Обновљена су многа и погинута нова предузећа, културне 

установе, спортска друштва. Град којег данас познајемо у овом периоду добио је и своју архитектонску 

физиономију. Број становника Чачка непрекидно је растао. Од око 13.000 из 1948. године, када је 

достигнут број житеља града пре почетак Другог светског рата, преко 27.642 становника у 1961. години 

до 72.392 у 1991. години. У целој општини је 1991. било укупно 116.618 становника. Према последњем 

попису из 2002. године, у граду је живело 73.217 становника, а у општини 117.072 становника. 

Демографија 

У насељу Чачак живи 58471 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 38,8 година 

(37,9 код мушкараца и 39,7 код жена). У насељу има 25304 домаћинства, а просечан број чланова по 

домаћинству је 2,89. 

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

пописа, примећен је пораст у броју становника. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1941
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1944
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1944
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/1990
http://sr.wikipedia.org/wiki/2000
http://sr.wikipedia.org/wiki/1945
http://sr.wikipedia.org/wiki/1948
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1961
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002


График промене броја 

становника током 20. века 

 

 

Демографија 

Година Становника 

1948. 
18808 

[1]
 

1953. 
24020 

 

1961. 
34964 

 

1971. 
49422 

 

1981. 
62258 

 

1991. 
70475 69707 

2002. 
74652 73217 

 

 

Привреда 

Чачак је до деведесетих година прошлог века важио за привредно средиште општине, док у регионалној 

расподели развоја није био превише битан. Можда је због тога пропадање друштвених предузећа у њему 

кренуло раније него у околним градовима (Краљеву и Горњем Милановцу, на пример). Чачани су на 

време почели развијати приватно предузетништво, па је Чачак данас по привредном развоју далеко 

испред свих суседа и наметнуо се као средиште моравичког округа. Некадашњи привредни дивови су 

или пред посустајањем (Слобода), или су у току НАТО напада на СРЈ уништени скоро у потпуности 

(Цер), али се зато развијају бројна приватна предузећа чија су имена постала познате и препознатљиве 

робне марке. 

Знаменитости 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1953._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B5.D1.92.D0.B5.D1.9A.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86


 

Конак Јована Обреновића 

 Планине Овчар, Каблар, Јелица и Вујан. 

 Посету РИМСКИМ ТЕРМАМА, које потичу из четвртог века када је ово подручје било саставни 

део римске провинције Далмације. Оне су најстарије материјално сведочанство о историји града. 

 Посету КОНАКУ ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА: Грађен је у оријентално-балканском стилу 1835. 

године. Данас је у конаку стална поставка Народног музеја. 

 Посету СПОМЕНИКУ ЈУНАЦИМА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: Подигнут 1934. године 

изгинулим српским ратницима, али и припадницима противничких армија. 

 Да се попнете на брдо Љубић. Тамо се налази СПОМЕНИК ТАНАСКУ РАЈИЋУ, чувеном 

тобџији, погинулом 1815. године. 

 

 

Споменик Степи Степановићу 

 СПОМЕНИК ВОЈВОДИ СТЕПИ СТЕПАНОВИЋУ, у центру града, испред поште. Од споменика 

па све до куће у којој је живео Степа Степановић постављене су плоче са исписаним годинама битки 

у којима је он учествовао. 

 СПОМЕНИК УЧЕСНИЦИМА ХАЏИ-ПРОДАНОВЕ БУНЕ који се налази у порти старе цркве у 

Трнави. 

 МАНАСТИРИ око Чачка којих има заиста много, а посебно место заузимају Овчарско-кабларски 

манастири: манастир Вујан, Храм Вазнесења Христовог, манастир Ваведење, Манастир Никоље... 

 БАЊУ ГОРЊУ ТРЕПЧУ, ОВЧАР БАЊУ и СЛАТИНСКУ БАЊУ. Све су на седамнаест, 

осамнаест километара од Чачка. 

Познати Чачани 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%9A%D0%B0


 

 

Споменик Надежди Петровић 

 Надежда Петровић (сликарка) 

 Соња Савић (глумица) 

 Милица Вучетић (народни херој) 

 Милован Де Стил Марковић (сликар) 

 Младомир Пуриша Ђорђевић (режисер) 

 Владислав Петковић Дис (песник) 

 Бранко В. Радичевић (писац) 

 Миша Радиовјевић (режисер) 

 Велимир Илић (политичар) 

 Бора Ђорђевић (музичар) 

 Жељко Обрадовић (кошаркашки тренер) 

 Драган Кићановић (кошаркаш) 

 Драгутин Гавриловић (народни херој) 

 Милан Јовановић (фудбалер) 

 Радомир Михајловић Точак (музичар) 

 Радмило Мишовић (кошаркаш) 

 Миодраг Радовановић (глумац) 

 Урош Трипковић (кошаркаш) 

 Мирослав Илић (певач) 

 Вера Матовић (певачица) 

Градови побратими 

  Катерини, Грчка. 

Спорт 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%94%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Greece.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0


 

 

Хала Борца крај Мораве. 

За Чачак се са правом може рећи да је спортски град. Велики број репрезентативаца (југословенских и 

српских) су своје прве спортске кораке и афирмацију стекли управо у Чачку. Такође је познат и као 

„град кошарке―. Најпопуларнију спортски клубови у Чачку: ФК Борац, КК Борац и РК Младост. 

Галерија 

  

  

  

Смедерево 

Из 

Википедије, 

слободне 

енциклопед

ије 

Смедерево 

 

Центар Смедерева 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9A_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Cacak-panorama-Ranko-Tomic.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Cacak.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координате:

 44° 39′ 36

" СГШ, 

20° 55′ 48" И

ГД 

Смедерево (

лат. Smedere

vo, грч. Сфе

нтером, нем.

 Semendria, 

рум. Semend

ria, мађ. Sze

ndrő, тур. Se

mendire) је 

град 

у Подунавск

ом округу. 

Налази се на 

обалама Дун

ава у 

североисточ

ном 

делу Србије. 

Према 

попису из2002. било је 62.805 становника (према попису из 1991. било је 63.884 становника). 

 
Опширније 

Основни подаци 

Држава  Србија 

Покрајина Централна Србија 

Округ 
Подунавски округ  

Становништво 

Становништво  
62.805 

Агломерација 
77.808 

Густина становништва 1628/537 ст./km² 

Положај 

Координате 44°40′N 20°56′E  

Временска зона  
UTC+1, лети UTC+2 

Површина 38,58 (ужа градска зона)/144,85 (шира 

градска зона) km² 

 
Остали подаци 

Градоначелник Предраг Умичевић (ДС) 

Позивни број 
026 

Регистарска ознака 
SD 

Веб-страна www.smederevo.org.rs  

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&params=44_39_36_N_20_55_48_E
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&params=44_39_36_N_20_55_48_E
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&params=44_39_36_N_20_55_48_E
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&params=44_39_36_N_20_55_48_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&params=44.66_N_20.93_E_type:city
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.smederevo.org.rs/


Смедерево је са изградњом Смедеревске тврђаве 1430. постала престоница Српске деспотовине пошто 

је Београд, дотадашња престоница, враћен Угарској 1427. године. Смедеревску тврђаву је основао 

тадашњи српски деспот Ђурађ Бранковић. Смедеревска тврђава је тада представљала највећу 

равничарску тврђаву у Европи. 

Смедерево је данас велики индустријски центар. 

Географски положај 

Смедерево се налази на 40° 39’ северна географске ширине и 20° 57’ источне географске дужине. 

Налази се у североисточном делу Републике Србије, на другој по величини европској реци Дунаву. Од 

престонице Београда удаљен је свега 46 километара. 

Клима 

Смедерево има више степско континенталну него умерено континенталну климу. Средња годишња 

температура у граду је 11,4 °C. Средња јануарска температура је тек нешто испод нуле (-0,6 °C), док 

јулска достиже просечних 21,9 °C. Током пролећних месеци (март, април и мај) просечна температура 

износи око 14 степени. Током јесени (септембар, октобар и новембар) просечна температура је 9,6 

степени. У Смедереву падне око 650 mm воденог талога годишње. Највише је падавина у мају (72 mm) и 

јуну (86 mm) а најмање у фебруару (38 mm). 

Историја 

 

 

Смедеревска тврђава 

Први помен Смедерева наилазимо године 1019. у повељи византијског цара Василија II када је овде 

успостављена једна од епископија новостворене Охридске архиепископије. Следећи писани помен о 

Смедереву налази се и у повељи кнеза Лазара из 1381. године, у којој се спомиње манастир Раваница и 

села и имања која поклања „у Смедереву људини Богосаву с опћином и с баштином―. Насеље добија на 

значају тек у XIV веку са повлачењем српске државе на север пред турским налетима. 1427, након смрти 

свог претходника Стефана, деспот Ђурађ Бранковић је по претходно утврђеном договору морао да 

угарском краљу врати Београд. Као град са традицијом престонице Смедерево се издвојило одмах по 

изградњи Смедеревске тврђаве 1430. године. Све до 1459. године град је био седиште Деспотовине на 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1019
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1430
http://sr.wikipedia.org/wiki/1459


челу са деспотом Ђурђем Бранковићем. Након тога град потпада под власт Турака. Иако је разорен у 

сукобу 1459, Турци увиђају његов изузетно повољан положај на Дунаву и дограђују утврђење сада за 

своје потребе. Током дугог периода био је седиште Смедеревског санџака, све до 

доласка Аустроугара 1718. 1739. град је опет под Турцима. Међутим развој града за време Аустроугара 

настављен је отварањем прве основне школе 1806. године, за време Првог српског устанка. У то време у 

граду је основан Правитељствујушчи совјет, на челу са Доситејем Обрадовићем и Смедерево је поново 

постало престоница. 

Под немачком окупацијом, 5. јуна 1941 Смедерево је доживело катастрофалну експлозију. Експлозију је 

изазвала муниција коју су окупатори превозили жељезницом и складиштили у тврђави. Том приликом 

погинуло је преко 3.000 људи, а цео град је био порушен и делом затрпан земљом. 

Са почетка 20. века град је бројао 7.000 становника, а данас према последњем попису из 2003. године 

има 62.900 становника у граду и 116.000 у селима убраја се у десет највећих градова у земљи. На ширем 

подручју града, рачунајући и седам приградских насеља, Смедерево броји 77.808 становника (по попису 

из 2002. године. Карађорђев дуд је споменик природе - ботаничког карактера али и знаменито место из 

историје Смедерева. Под овим стаблом је 8. новембра 1805. године вожд Карађорђе, вођа Првог српског 

устанка, у присуству српских старешина и устаника примио кључеве Смедеревске тврђаве од турског 

заповедника града, диздара Мухарема Гуше. Предаја кључева је извршена на свечан начин, јер су Турци 

оставили Србима много топова и муниције, а Карађорђе им је дозволио да изађу из Смедерева са војним 

частима и ситним оружјем и да лађама оду низ Дунав у Видин, у Бугарску. 

Значење топонима 

 

 

Смедерево око 1860. - слика Анастаса Јовановића 

Постоје многа мишљења о значењу топонима Смедерево. 

1. Италијански историчар Антонио Бонфини (1427.–1503.) у своме делу Rerum Hungaricarum 

decades IV cum dimidia наводи да име Смедерева потиче од Светог Андреје (Иначе, мађарски 

назив за Смедерево који се до данас задржао у овом језику је Szendrő). 

2. У делу Охридска архиепископија у почетку XI века Стојан Новаковић је написао: Познато је 

поодавно да је Смедерево покварено EIS MONTE AUREO, јер је град подигнут на месту 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1459
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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некадашњег римског града Mons Aurea, што у преводу значи Златно Брдо. Ова римска насеобина 

забележена је на Појтингеровој карти која потиче из IV века. 

3. Постоји мишљење да је топоним Смедерево сложеница две речи : смет и древо због изразито 

густих храстових шума на овом подручју. 

4. Топоним Смедерево по неким изворима вуче порекло од средњовековног мушког имена Смендер 

5. Многи аутори сматрају да је порекло овог топонима иранско-хазарског порекла. У преводу са 

иранског Семендер значи крајња врата. Управо тако се звао и хазарски град који се налазио на 

југозападној обали Каспијског језера. Крајем X века Хазарско царство нестаје и многи 

становници Семендера, бежећи пред најездом освајача, упутили су се у наше крајеве, називајући 

своја нова насеља именима својих ранијих пребивалишта. 

Административна организација 

 

 

Храм светог Георгија 

Након Другог светског рата, Смедерево је добило значајну улогу као административни центар. Пре тога 

Смедерево је са својом облашћу припадало Дунавској бановини (седиште Нови Сад). Током Другог 

светског рата Смедерево је било седиште дела Дунавске бановине који је био окупиран искључиво од 

стране Немачке војске (Шумадија, Браничево и Банат, који је касније установљен као посебна 

аутономна регија под влашћу банатских Немаца). Од 1945. године новостворена држава ФНРЈ 

(Федеративна Народна Република Југославија) а потом и СФРЈ (Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија) подељена је на области (крајеве) чији су саставни делови биле општине. 

Смедерево је после 1945. године постало седиште Смедеревске области, која је обухватала Град 

Смедерево (насеље Смедерево и њему гравитирајућа приградска насеља) и још 7 општина. 

Тренутна административна структура 

Градске месне заједнице: 

 МЗ Доњи Град 

 МЗ Славија 

 МЗ Златно Брдо 
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 МЗ Ладна Вода 

 МЗ Свети Сава 

 МЗ Плавинац 

 МЗ Карађорђев Дуд 

 МЗ Папазовац 

 МЗ Царина 

 МЗ Лештар 

 МЗ 25. мај 

Приградска насеља: 

 Вучак 

 Липе 

 Петријево 

 Радинац 

 Сеоне 

 Удовице 

 Шалинац 

Демографија 

Данас на подручју општине Смедерево (рачунајући и расељена лица са Косова и Метохије) живи 

117.134 становника, од чега у самом граду и приградским насељима 83.768 житеља. Густина 

насељености општине 2006. године је 243,27 становника по km². Главни разлог наглом расту броја 

становника за период 2002.-2006. је услед доласка око 7.500 расељених лица са Косова и Метохије, који 

су ово подручје интензивно населили у периоду од 1999. па све до данас. Стопа природног прираштаја 

је негативна, и износи -1,0 промила (2004.), док је 2003. године она била -1,4 промила. У општини 

Смедерево живи 28 различитих етничких група. По поису из 2002. најбројнији су Срби (104.222 - 

94,91%), затим Роми (1.801 - 1,64%), следе Црногорци (533 - 0,49%), Македонци (354 - 

0,32%), Југословени (296 - 0,27%),Хрвати (198 - 0,18%), Мађари (144 - 0,13%), а од осталих 

националности издвајају 

се Албанци, Бошњаци, Бугари, Власи, Буњевци, Муслимани, Немци, Румуни, Руси, Русини, Словаци, Сл

овенци, Украјинци, Чеси и остали. Значајно је поменути и Грке и Јевреје, који вековима имају своју 

заједницу у овом граду. 

Број становника у општини Смедерево у периоду 1948-2006. године 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2006. 

Број становника 59.545 66.132 77.682 90.650 107.366 110.768 109.809 117.134* 
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Број становника у граду Смедереву у периоду 1948.-2006. година 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2006. 

Број становника 24.761 29.663 39.793 54.257 69.814 76.984 77.808 83.768* 

*
заједно са избеглим становништвом са Косова и Метохије 

Извор: Републички завод за статистику Србије, попис 2002., књига пописа 9 (Упоредни преглед 

броја становника од 1948 до 2002. године-подаци по насељима и општинама) 

Важне године и датуми 

 1430. - Изграђен Мали град смедеревске тврђаве 

 1456. - На Бадњи дан 24. децембра умро је деспот Ђурађ Бранковић 

 1459. - Смедерева подпада под власт Турака 

 1805. - У Првом српском устанку Смедерево ослобођено од Турака под вођством Карађорђа 

Петровића. Исте године основан и Правитељствујушчи совјет 

 1806. - Отворена прва градска Основна школа у Србији са учитељем Јованом Ранчићем 

 1854. - Изграђена Црква св. Георгија 

 1866. - Основана болница 

 1867. - 12. априла Турци заувек напуштају Смедерево и предају кључеве града Љубомиру Узун 

Мирковићу 

 1871. - Почела са радом Гимназија 

 1875. - Покренут је први дневни лист Народна воља 

 1886. - Из Смедерева кренуо први воз на релацији Смедерево - Велика Плана 

 1899. - Основано позориште 

 1913. - Са радом отпочело Српско акционарско рударско топионичарско индустријско друштво 

(САРТИД), претеча садашње железаре у Смедереву 

 1914. - Пад Смедерева у руке Аустроугара у Првом светском рату. Град је жестоко бомбардован 

топовима званим дебела Берта, који су град јако оштетили 

 1918. - 17. октобра Смедерево је ослобођено 

 1941. - 5. јуна у 14 сати и 14 минута Смедерево је доживело катастрофалну експлозију какву 

никад до тад није доживело. Експлозију је изазвала муниција коју су у тврђави складиштили 

окупатори. Том приликом погинуло је преко 3.000 људи, а цео град је био порушен и делом 

затрпан земљом 

 1944. - У Другом светском рату, 16. октобра Смедерево је ослобођено 

 Дан општине Смедерево - 5. октобар 

 Комеморација жртвама експлозије 1941. - 5. јун 
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Познате личности везане за Смедерево 

 Ђурађ Бранковић 

 Ирина Кантакузин 

 Лазар Бранковић 

 Стефан Бранковић 

 Вук Гргуревић 

 Јанош Хуњади 

 Карађорђе Петровић 

 Доситеј Обрадовић 

 Димитрије Давидовић, 

новинар 

 Илија Милосављевић 

Коларац, задужбинар 

 Антоније Протић 

 Бранислав Нушић, 

књижевник 

 Димитрије Љотић, 

политичар 

 Живорад Лазић 

    

    

 Радивоје Лола 

Ђукић, редитељ 

 Слободан Бода 

Нинковић, глумац 

 Злата Петковић, 

глумица 

 Дејан Тончић, 

глумац 

 Божа Николић, 

глумац 

 Јелена Мрђа, 

глумица 

 Марица Вранеш, 

глумица 

    

    

 Зорица Брунцлик, 

певачица 

 Тања Савић, певачица 

 Зоран Јанковић, 

градоначелник Љубљане 

 Матеја Кежман, 

фудбалер 

 Пал Кинижи 

 Зоран Ђуровић, теолог 

 Милосав Славко 

Пешић, књижевник 

 Младен Атанасијевић, 

филолог 

 Љубиша Симић, боксер 

Градови побратими 

  Херцег Нови, Црна Гора 

   Пале, Република Српска, БиХ 

  Волос, Грчка 

Галерија слика 

  

Смедерево после турског освајања 

  

  

Скупштина округа (Зграда Регије) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%88_%D0%A5%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%89%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%82%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%80%D1%92%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Montenegro.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%A5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Greece.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:SmederevoPodTurcima.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Smerevo_opstina.jpg


  

  

Гимназија Смедерево 

  

  

Карађорђев дуд 

Сајтови о Смедереву 

 Туристичка организација града Смедерева 

 Семендриа - Интернет водич кроз Смедерево 

 СД кафе 

Смедеревске институције 

 Центар за културу Смедерево 

 Музичка школа Коста Манојловић Смедерево 

 Народна библиотека Смедерево 

 Гимназија Смедерево 

 ОШ „Др. Јован Цвијић― Смедерево 

 ЈКП „Водовод― Смедерево 

 

Смедеревска Паланка 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Смедеревска Паланка 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:GimnazijaSmederevo.JPG
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Kara%C4%91or%C4%91ev_dud.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2_%D0%B4%D1%83%D0%B4
http://www.toosd.com/
http://www.semendria.com/
http://www.sdcafe.rs/
http://www.sdkultura.org.rs/
http://www.mskos.edu.rs/
http://www.biblioteka-smederevo.org.rs/
http://www.gimnazijasd.edu.rs/
http://www.cvijiceva.edu.rs/
http://www.sdvodovod.co.rs/


 
Поглед на Смедеревску Паланку 

 

Административни подаци 

Држава   Србија 

Управни округ  Подунавски  

Општина Смедеревска Паланка  

Географски подаци 

Географске 

координате 

44° 21′ 34" СГШ 

20° 57′ 28" ИГД 

Временска зона 

средњоевропска: 

UTC+1 

Надморска висина  151 m 

Становништво (2002) 

број становника 25.300 

Остали подаци 

Поштански број 11420 

11421 

Позивни број 026 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


 

Координате: 44° 21′ 34" СГШ, 20° 57′ 28" ИГД 

Смедеревска Паланка је привредни, културни и административни центар истоимене општине. 

Општина Смедеревска Паланка припада Подунавском округу, која се са истока граничи са општином 

Велика Плана, са севера са градом Смедеревом, са југозапада са општином Топола, са запада са Градом 

Београдом односно са његовом Градском општином Младеновац и са југа са општином Рача. Површина 

општине износи 422 km² и по величини је четрдесетдруга у Републици Србији. Смедеревску Паланку 

називају и административним центром Доње Јасенице, како због своје величине тако и због институција 

које су смештене у граду а имају надлежност за већи број општина. 

Рељеф 

 

 

Парк у центру града. 

Општина Смедеревска Паланка је град у Србији на 44°21' северне географске ширине и 20°57' 

источне географске дужине, као ивични, североисточни предео Шумадије, који је познатији под 

именом Доња Јасеница, по реци Јасеници која меандрира њеним атаром, односно њеном доњем току. У 

Доњој Јасеници насеља се већином налазе на ивичним узвишењима речних 

долина Јасеници и Кубршнице, међу којима је и град СмедеревскаПаланка, док је мањи број насеља 

распоређен на брежуљкастом тлу и самим долинама река. Цео овај крај има равничарско-брежуљкасти 

карактер. У средишњем и југозападном делу сачињавају га широке и плитке речне долине Јасенице, 

Кубршнице и Великог Луга, које, истичном ивицом у правцу југ-север, постепено прерастају у таласаста 

ниска побрђа. 

Регистарска ознака  SP 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&params=44_21_34_N_20_57_28_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


Клима 

Клима Смедеревске Паланке је умерено континентална са просечним падавинама 636 mm воденог 

талога. Годишње трајање сијања сунца износи 2.101 ha. Цео овај крај се одликује малом умереном 

облачношћу. Средња годишња облачност од 5-6 десетина покривености неба показује да је ово 

релативно сунчано подручје. Релативна влажност ваздуха износи 73,3% и одговара нешто сувијем 

умерено континенталном климату Апсолутна максимална температура забележена је и износила је 

44.9°C а апсолутно најнижа температура забележена је –29.9°C ови подаци говоре о изузетно великим 

температурним амплитудама. Домонантни ветрови су југоисточни (кошава) и северозападни ветар. 

Просечан број дана под маглом износи 44,7 дана у години, а просечан број дана са снежним падавинама 

износи 31.9 дана. 

Општи подаци 

Општина Смедеревска Паланка има 17 села и укупно око 60.000 становника. Сам град Паланка има око 

30.000 становника. Општина Смедеревска Паланка налази се у сливу реке Јасенице, те припада регији 

под именом Доња Јасеница. Села паланачке општине су: Азања, Баничина, Башин, Бачинац, Водице, 

Влашки До, Глибовац, Голобок, Грчац, Кусадак, Мала Плана, Мраморац, Придворице, Ратари, Селевац, 

Стојачак и Церовац. Највеће село у општини је Кусадак. 

Историја 

Археолошка истраживања која су вршена на територији општине Смедеревске Паланке, показала су да 

се на овом подручју налазила бројна насеља стара приближно 4500-5000 година и припадају 

раном неолиту(Медведњак, Змајевац, Шиљаковац, Новаци, Старо Село код Селевца). Много векова ово 

подручје егзистира као значајно људско станиште. Природа, плодна земља, шуме и воде, као и 

комуникације пружале су инзванредне услове за живот. Зато су трагове свога времена, на овим питомим 

пределима, оставиле многе цивилизације, ове данашње, као и оне које су давно ишчезле. Овде су 

Нелићани и Халштаћани као стварали своја огњишта, значајни су овде били простори моћног Римског 

царства, Турци су градили своје ханове, Срби своје манастире. Иако се налазила на важним 

комуникацијама, у новијој историји уз сам цариградски друм, Паланка као насеље почиње са својим 

интензивнијим развојем у свим областима друштвеног живота тек када је прошла железничка пруга, у 

последњој четвртини 19. века. 

Име 

Тако је град у својој вековима дугој историји добијао више имена: Аспри Еклесија, Бинк Паланка, Јени 

Паланка, Велика Паланка, да би доласком Турака 1463. године, добила име Хасанпашина Паланка, 

затим само Паланка и најзад Смедеревска Паланка. 

Датуми 

 29. јануар 1412 - деспот Стефан Лазаревић потврђује законик о рударству 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1463
http://sr.wikipedia.org/wiki/1412
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B


 13. децембар 1428 - Ђурађ Бранковић прима посланике Дубровника и издао им повељу којом се 

убровцанима дозвољава слободна трговина са деспотовином 

 Марта 1433 године у Некудиму деспот Ђурађ прима изасланика француског краља ФИЛИПА, 

ургундијског витеза БЕРТРАНДОНА, који је касније описао овај сусрет и објавио га. 

 21. јун 1532 године султан Сулејман конашио је у Ак-Килисе (турски превод за Белу 

Цркву на Цариградском друму, приликом ратних похода против цара Карла В. 

 Миром у Пожаревцу од 21. јула 1718 године северни део Србије припада Аустријанцима, па тако 

и Паланка у периоду од 1717-1737 године припада Аустрији. 

 4. март 1804. године Карађорђе у Хасанпашиној Паланци после опсаде и освајања разговара са 

турцима – дахијским изасланицима. Пошто преговори нису успели Карађорђе попали дрвену 

тврђаву у Паланци и одатле се упути наРудник. 

 У јесен 1809 године у Хасанпашинојпаланци Карађорђе држи такозвану ―малу скупштину‖ на 

којој су донете важне одлуке за наставак устанка. 

 Почетком 1825 Милоје Поповић Ђак подиже буну против Милоша Обреновића који исту угуши, 

а Ђака 7. фебруара 1825 године погуби на Рудинама у Паланци. 

 16. јун 1866. Паланка проглашена варошицом . 

 2021. године Паланка ће славити 1000 година од њеног помињања у једном сачуваном писаном 

документу, који се данас чува у египатском музеју. 

Демографија 

 

 

Раскрсница улице Светог Саве и Српског устанка. 

У насељу Смедеревска Паланка живи 20351 пунолетни становник, а просечна старост становништва 

износи 39,3 година (37,8 код мушкараца и 40,7 код жена). У насељу има 8700 домаћинстава, а просечан 

број чланова по домаћинству је 2,91. 

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

пописа, примећен је пораст у броју становника. 

Порекло становништва указује на путеве миграционих кретања, па је највећи број досељеника у овај 

крај долатио са Косова и Метохије, из динарских, тимочко-браничевских, влашких и вардарско-

моравских крајева. Новије, унутрашње миграције, нарочито из села уград, које су са временом бивале 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1428
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1433
http://sr.wikipedia.org/wiki/1532
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/1718
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1717
http://sr.wikipedia.org/wiki/1737
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1804
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1809
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1825
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1825
http://sr.wikipedia.org/wiki/1866
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0


све запаженије, наручито су последњих година постале све израженије, што је довело до наглог раста 

града, са свим последицама карактеристичним за такав процес. 

График промене броја 

становника током 20. века 

 

 

Демографија 

Година Становника 

1948. 
7413 

[1]
 

1953. 
9427 

 

1961. 
13014 

 

1971. 
18687 

 

1981. 
23635 

 

1991. 
25146 24529 

2002. 
26203 25300 

 

 

Природни ресурси 

Географски положај 

Смедеревска Паланка је од Београда удаљена око 80 km, а од коридора 10 ваздушним путем свега 8 km. 

Из правца Београда у Смедеревску Паланку стиже се из четири правца са коридора 10 - Аутопута Е-75 и 

то искључењима код Младеновца (удаљеност 41 km) искључењем код Колара (27 km) чиме су повезана 

и два велика сеоска насеља у општими Азања и Селевац, искључењем код Пожаревца (25 km) 

преко Михајловца и приградског насеља Грчац као и искључењем код Велике Плане (12 km). Поред 

добре саобраћајне повезаности са главним градом. Смедеревска Паланка је добро повезана и са 

централном Србијом и то регионалним правцима Смед. Паланка – Рача - Крагујевац (50 km) и правцем 

Смед. Паланка – Топола - Рудник (56 km) са Ибарском магистралом. На основу ових података може се 

закључити да општина Смедеревска Паланка има добар географски полозај. Кроз општину Смедеревска 

Паланка пролази и железничка пруга Београд - Ниш, прва пруга у Србији, а кроз Смедеревску Паланка 

први воз је прошао 15. септембра 1884. године. У Смедеревској Паланци на Рудинама налази се и 

истоимени спортски аеродром са травнатом пистом који може да служи и у комерцијалне сврхе. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1953._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B5.D1.92.D0.B5.D1.9A.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%9575
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1884


Водени ресурси 

 

 

Језеро Кудреч са рестораном 

Кроз подручје општине Смедервска Паланка протичу три реке Јасеница (дуга 79 km), Кубршница 

(42km) и Мали Луг (21,1 km). Регулацијом токова река и потока створене су четири акумулациона језера 

Кудреч И и ИИ, Пиносавско у Кусатку и Влашкодолско. На територији општине Смедервска Паланка 

последњих година интензивно се ради на регулацији токова реке Јасенице и Кубршници име се 

спроводи план заштите од стогодишњих поплава. Посебну вредност овог подручја представљају 

изворишта минералне и термо-минералне воде. Најважнији је извор минералне воде Кисељак, који су 

користили још стари Римљани, али се са сигурношћу може рећи да се овај извор експлоатише од 1719. 

године, о чему је писао Дриш, изасланик тадашње аустријске управе у Србији. Флаширање минералне 

воде са изворишта Кисељак датира од краја XIX века. Према подацима Марка Т. Лека кисела вода 

―Црвеног Крста‖ била је изложена на ―Балканском сајму‖ у Лондону 22. априла 1907. године и добила 

златни медаљу за квалитет (Марко Т. Леко, Лековите воде и климатска места Краљевине СХС, Београд 

1922. год.). Према неким истраживањима, ова минерална вода је трећа по квалитету у Европи, 

превасходно захваљујући природном селену, који свега пар минералних вода у Европи садржи. Поред 

изворишта Кисељак постоје и извори минералне воде у Водицама и Церовцу. Посебно је значајан извор 

термоминералне воде чија је температура воде 45,1°C и која је изузетно лековита. Лековитост 

минералне воде утврђена је у Бечу 1834. године а доктор Линдер Мајер 1851. године објављује 

публикацију о Паланачком Кисељаку. 

Земљиште, шуме, биодиверзитет и енергетски ресурси 

Укупна површина територије општине састоји се од пољопривредног земљишта 82,1% укупне 

површине 11,6% грађевинско земљиште, 5,5% земљишта је под сумом а 0,4% укупне површине односи 

се на водене површине и 0.4% односи се на остало земљиште. У природне ресурсе наше средине треба 

навести и налазишта глине, чијом је експлоатацијом јос априла 1898 година почела са радом циглана 

Ђорђа Димића, прете а данашње опекарске индустрије у Смедеревској Паланци. Поред налазишта глине 

на територији општине има и налазиште камена, такозване Тескобе, изме у насеља Мраморац и 

Баничина, који се не експлатише. Урађена су испитивања и утврђен квалитет камена који се може 

користити за доњу подлогу при изради путева. Под шумом се налази 1,889 ha укупне поврсине, а 



најзначајнија је шума Микуља са 130 ha, која се налази на 2,5 km од града и надморској висини од 110-

200 m. Под појмом биодиверзитет или биолошка разноврсност подразумева се разноврсност и 

распрострањеност биљног и животињског света. Биолошка разноврсност подразумева разноврсност 

живих организама који настањују копно и воду, као и разноврсност унутар различитих врста. 

Карактеристичне животиње за ово подручје су срне, лисице, зечеви. Од ловне пернате дивља и 

најбројније су јаребице, препелице и фазани. Опстанак животињског света у последње време све више 

зависи од људске помоћи и одржавају се вештачким путем. Битно обележје паланачке општине 

представља рибља фауна пре свега шаран и сом који се могу на и у вештачким акумулацијама, као клен 

и мреница у речним токовима. Што се тиче флоре преовлађује листопадно дрвеће и нешто мање 

четинари. Под енергетским ресурсима можемо навести геотермалну енергију која се може користити за 

загревање стаклених башти у пољопривредној производњи. Релативно велика дужина сунчевог сјаја 

између 1900-2300 часова представља потенцијал за коришћење соларне енергије пре свега у загревању 

стамбеног простора. Последња истраживања указују и на могућност коришћења енергије ветра, с 

обзиром да се на подручју општине ствара ружа ветрова просечне брзине око 4 метра у секунди. Намеће 

се размишљање да се повољна ваздушна струјања могу искористити као индивидуални енергетски 

извори (црпљење воде, мини електране - ветрогенератори). 

Привреда 

У привреди општине заступљене су готово све привредне гране. Поред индустрије и пољопривреде, све 

више значајно место заузимају и разне услужне делатности, са мањим или већим облицима 

организованости, у чему предњачи угоститељство и разне занатске услуге, а друштвени производ 

сврстава општину у групу средње развијених општина у Србији. Водећа привредна грана је индустрија, 

пре севега захваљујући Холдинг Корпорацији Гоша, као основном носиоцу развоја, како по обиму 

запослених, тако и по производњи и утицају на остале делатности. 

Холдинг Корпорација Гоша 

Са више од 24 организоване целине, предузећа, фабрика са 7.000 запослених, од чега једну трећину чини 

високостручни кадар, - Холдинг корпорација представља савремен, тржишно оријентисани пословни 

систем, корпорацијског типа, са традицијом дугом 75 година. Холдинг Корпорација Гоша на тржишту 

наступа као јединствен систем са широком производним и технолошким могућностима. Ослањајући се 

на сопствени економски и кадровски потенцијал, Гоша је у могућности да домаћем и страном тржишту 

понуди производе по међународним стандардима, а партнерима различите облике пословне сарадње и 

трговине. 

Опека 

Стогодишња традиција предузећа „Опека―, сада се најсавременијом опремом и механизацијом 

производног процеса, створила сигурну и квалитетну производњу опекарских производа који се 

пласирају на целокупно тржиште Југославије. Својом производњом значајно утиче на развој 

грађевинарства, како и великих система тако и приватног предузетништва, а тиме и на степен 

запослености. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%93%D0%BE%D1%88%D0%B0


Паланачки Кисељак 

Паланачки кисељак, предузеће за експлоатацију и дистрибуцију природне минералне воде, спада у једно 

од најпрофитабилнијих и најпознатијих у овом крају. Својом најсавременијом технологијом обезбеђује 

производњу „киселе воде― и других освежавајућих напитака који се успешно пласирају на читавој 

територији Србије. Изворе минералних вода, који се налазе надомак града, изгледа да су користили, за 

лечење, још стари Римљани. На Кисељаку је, у новије време изграђен хотел и бања, које, уз медицински 

надзор и услуге, све више грађана Србије користи. Све то доказује да је Кисељакм, био и остао, највећа 

туристичка перспектива Паланке. 

Манифестације 

 Крстовдански вашар, један од најстаријих у Србији. Одржава се од 1834 по указу кнеза Милоша 

Обреновића. За дане вашара, Смедеревску Паланку посети између 100,000 и 150,000 људи из 

околних општина и градова. 

 Бест фест Паланка 

Образовање 

 

 

ОШ Херој Радмила Шишковић 

На територији Општине делују 11 основних и 3 средње школе са истуреним одељењем Основне школе: 

 ОШ „Херој Радмила Шишковић― 

 ОШ „Брана Јевтић― 

 ОШ „Вук Караџић― 

 ОШ „Ђорђе Јовановић― 

 ОШ „Лазар Станојевић― 

 ОШ „Милија Ракић― 

 ОШ „Никола Тесла― 

 ОШ „Олга Милошевић― 

 ОШ „Радомир Лазић― 

 ОШ „Станоје Главаш― 

 ОШ „Херој Иван Мукер― 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1834
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%9E%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%E2%80%9C&action=edit&redlink=1


Средње школе: 

 Паланачка Гимназија 

 Машинско-електротехничка школа "ГОША" 

 Хемијско-технолошка и прехрамбена школа "Жикица Дајановић" 

 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић" Крагујевац – делатност ван седишта 

Установе социјалне заштите: 

 Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и аутистичне особе"ПУЖ" 

Медији 

У Паланци постоје две медијске куће. РТВ Јасеница, која покрива негде око 30% подручја Србије и чији 

сигнал допире до Беле Цркве и Инђије на северу, качећи предграђа Београда, као нпр. Миријево, те до 

Чачка и Златибора на југу земље и РТВ Девић, чији сигнал махом обухвата суседне општине. Некада је 

у граду радила и ТВ Гоша која се пре пар година угашена, а РТВ Јасеница је откупила просторије и 

сигнал некаашње ТВ Гоше. Такође више не ради ни радио Прогрес С. 

Од штампаних медија излази часопис Јасеница. 

Пољопривреда 

Пољопривреда, која чини 42,15% укупног становништва општине и обухвата 88,7% њене површине 

представља огроман потенцијал, ствара могућности за бржи развој општине, а самим тим и побољшање 

животног стандарда свих житеља овога краја. Производни капацитети, ―Воћара― и других 

пољопривредних организација, као и индивидуална пољпривредна производња, обезбеђују услове за 

остваривање бољег животног стандарда. 

Институт за повртарство 

Преко педесет година (основан 1946) постојања и рада Института за повртарство, који је у био у саставу 

трансформисаног Института за пољопривреду Србија – Београд, означава значајан развој ове 

пољопривредне гране не само у овом крају, већ у читавој Србији. Са својим огледним и производним 

пољима, стакленицима, пластеницима и топлим лејама, лабораторијама, објектима и уређајима за 

убирање, дораду и чување семена поврћа, а нарочито ентузијазмом вискостручног кадра – Центар је већ 

дуго година у самом врху научних институција ове врсте у нас. Његов огроман допринос развоју 

повртарства у Србији, пре свега, састоји се у производњи семена поврћа, при чему нарочити значај има 

то што годинама повећава обим и асортиман, а стране сорте и домаће популације се замењују 

сопственим селекцијама, прилагођеним нашим условима и укусима. Ништа мањи значај нема и велики 

број научних радова и научно-популарне литературе коју су објавили стручњаци Института. 

Инфраструктура 

Инфраструктура, која у граду није схваћена као ванпривредна, својим развојем омогућава да град, према 

својим могућностима, изгледа што потпуније и организованије и да даље ствара предуслове за бржи 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%22%D0%93%D0%9E%D0%A8%D0%90%22&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%22%D0%96%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%22%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%83_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%22%D0%9F%D0%A3%D0%96%22&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BE_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0


развој привреде и побољшање квалитета живота свих грађана. Изградња водовода, проширење и 

модернизација ПТТ, стално побољшавање високог квалитета електро мреже, изградња гасовода, 

уређење зелених и паркинг површина, само су део активности у овим делатностима. Култура и 

спорт имају дугу традицију у Смедеревској Паланци. Најстарија установа културе је Библиотека, која је 

основана почетком 1869. године, када, и тада и данас, много већи градови нису ни помишљали да оснују 

своја читалишта. У Смедеревској Паланци је и седиште окружног архива, који је савремено опремљен и 

пружа могућности за сваковрсна истраживања пре свега прошлости овога краја. У новије време запажен 

је развој издавачке делатности. Смедеревска Паланка располаже релативно распрострањеном 

инфраструктуром али се може рећи и недовољно квалитетном. На квалитет инфраструктурне мреже 

(путеви, водовод, канализација, енергетика, гасна мреза, телекомуникације) у многоме је утицао полозај 

наше земље у последњој деценији прошлог века, када се и није могло значајније улагати како у 

одржавање тако и проширење инфраструктурне мреже. Када говоримо о инфраструктури као ресурсу 

онда можемо рећи да је на територији општине Смедеревска Паланка укупна дужина путева 218 km од 

тога се на регионалне путеве односи 76 km, који су релативно лошем стању. Тек задњих година значајно 

се улаже у регионалне правци док су локални путеви у доста лошем стању. Дужина водоводне мреже 

износи 105 km на коју је прикључено 8.900 потрошача. Поред градског водовада на који су прикључена 

и два насеља, Мала Плана И Грчац, постоје и једанаест сеоских водовода. Са сигурношћу се може рећи 

да 90% сеоског становништва нема организовано снабдевање пијаћом водом. Дужина канализационе 

мреже износи 103 km и односи се на градско подруцје. У граду је урађено свега 8.2 km кишне 

канализације. Број телефонских прикључака у општини је 16.167, а постоје и два бежична интернет 

провајдера Оптимум и Профицом. На територији општине нема произвођача елелектричне енергије, али 

је диструбутивна мрежа врло развијена и својим капацитетима омогућава сигурно снабдевање 

потрошача као и пружа могућности за подизање нових производних капацитета. Инсталисана снага на 

напонском нивоу 110КВ износи 63МВА а на нивоу 35КВА износи 104МВА. Гасификација града 

започела је 1995. године када је формиран Фонд за гасификацију. До сада је урађена примарна мрежа у 

дужини од 5.6 km – средњег притиска и 6.2 km дистрибутивне мреже – ниског притиска. До значајнијег 

повећања броја прикључака није дошло тако да је свега око 100 домаћинастава прикљу ено. У последње 

време воде се озбиљни преговори са иностраним старатешким партнерима како би се дистрибутивна 

мрежа проширила и омогућио прикључак већем броју дома инстава али и привредним субјектима. 

Железничка станица 

 

 

Железничка станица 



Паланка лежи на најстаријој балканској прузи Београд - Ниш, саграђеној 1884. када и зграда 

Железничке станице у Паланци, данас, једне од најлепших у Србији. 

Болница 

Велики степен развоја здравства и његов квалитет оличен је у Болиници „Стефан Високи―, која са 

бањом Кисељак и Домом здравља има све неопходне услове да пружи комплетне здравствене услуге 

грађанима, читавог краја шумадијске Јасенице, а њен допринос јесте породилиште, једно од 

најсавременијих у Србији. 

Народни музеј 

 

 

Народни музеј 

Народни музеј, иако по настанку млађа установа, поседује две збирке које су незаобилазне при 

оснивању иоле озбиљнијих тематских изложби:српско сликарство пре половине двадесетог века је једна 

од три најбогатије збирке; материјални остаци старачеварске, односно венчанске културе, пронађени на 

територији општине, не заостају много за познатим збиркама, већ их успешно допуњују. 

Градско позориште 

Ту је и градско позориште, чији се организовани почеци везују за 1905. годину, које је већ више 

деценија у самом врху позоришног аматеризма Србије. 

Културно-уметничка друштва 

Културно-уметничко друштво „Гоша― је једно од најпознатијих аматерских фолклорних ансамблова 

Србије. Културно уметничко друштво Гоша је организатор Фестивала фолклора „Јасеничко прело― које 

се одржава у последњем викенду априла сваке године и који из године у годину броји све више 

учесника. КУД Гоша познат је као учесник свих најважнијих фолклорних фестивала Европе: Португала, 

Турске, Пољске, Шведске, Русије, Немачке итд. 

Културно-уметничко друштво „Абрашевић―, негујући народну музику и фолклор, чува традицију која 

вуче корене још из прошлог века. 

Културно–историјско Наслеђе 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D1%83_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8


 

 

Црква брвнара Светог Илије 

Културно-историјско наслеђе је сведок времена које је прошло на овим просторима и носилац културног 

идентитета ове средине али истовремено и потенцијални туристички ресурс који може служити 

општини ради сопствене афирмације и побољшање сопствених туристичких потенцијала. Од 

значајнијих културних споменика треба споменути Камениту ћуприју која се налази у Старој чаршији у 

Паланци која је саграђена 1730. године. Стара црква брвнара Светог Илије у Паланци је највећа а у исто 

време и једина Градска црква брвнара. Саграђена је у периоду од 1827 - 1830. године, а иконостас је 

урађен у радионици познатог зографа Књаза Милоша - Јање Молера. Црква брвнара у Селевцу 

саграђена је 1830-1833. године. Важно је споменути и спомен обележје Станоју Главашу у Баничини као 

и грађевине с почетка XX века, које говоре о убрзанаој индустријализацији града везане за настајање 

ГОШЕ, некад Јасенице а. д. из 1923. године као и зграду задружног дома у Азањи у којој је основана 

1894. године, друга по старости земљорадничка задруга у Србији. Потребно је напоменути да се почеци 

образовања везују за 1827 годину када је у Хасанпашиној Паланци отворена основна школа а од 1920. 

године у Паланци почиње са радом и Гимназија. 

Спорт 

Дубоки су корени организованог бављења спортом у Паланци, али, што је карактеристично за све мање 

градове, врхунски резултати постизани су на махове, у различитим дисциплинама. Данас са највише 

успеха опстаје кошарка, фудбал стандардно одржава континуитет, а шах, и мушки и женски, већ 

деценијама је у самом врху наше земље, повремено и у Европи. Није на одмет поменути и веома 

успешне паланачке каратисте и каратискиње, који већ дужи низ година остварују запажене резултате, 

како у регионалним и републичким, тако и у европским оквирима. Веома успешан сегмент паланачког 

спорта чини и боксерски клуб „Гоша―, чији боксери стандардно освајају медаље на републичким и 

европским такмичењима. 

Свакако, најзначајнија имена спорта у Паланци су кошаркашки тренер, Мирослав Мута Николић, који је 

заједно са Жељком Обрадовићем водио 1998. тадашњу репрезентацију Југославије до светског злата у 

Атини, преко вођења великих кошаркашких клубова, какви су Будућност, Црвена звезда и Раднички, те 

некадашњи фудбалски репрезентативац Југославије и играч Црвене звезде, Перица Огњеновић. 

Познати Доњојасеничани 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1998
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B


 Ана Милошевић [1], Голобок 

 Божидар Трудић, Паланка 

 Петра Цвејић, Паланка, новинарка 

 Станоје Главаш, Глибовац 

 Вујица Вулићевић, Азања 

 Радомир Аранђеловић, Паланка 

 Милоје Поповић Ђак, Кусадак 

 Живко Павловић, Башин 

 Пера Тодоровић, Водице 

 Милутин Срећковић, Паланка 

 Богдан Банковић, Кусадак 

 Мирослав Николић - Мута, Паланка 

 Перица Огњеновић, Паланка 

 Радмила Милентијевић, Азања 

 Стефан Петрушић, Паланка 

 Сања Стојановић, Паланка 

 Милош Вуковић Рики, Паланка 

Галерија 

  

Општински суд 

  

  

Смедеревска Паланка зими, улица Краља Петра I 

  

  

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Milosevic
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%82%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Smederevska_Palanka_Sud.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:SPalanka_Kralja_Petra_I.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:SP_Ulica_Prvog_srpskog_ustanka.jpg


Улица Првог српског устанка 

  

  

Стара чаршија, најстарији кварт града. 

  

  

Црква Светог Преображења. 

  

  

Црква Свете Петке. 

  

  

Солитери у кварту Колонија. 

  

  

Зграде у улици Краља Петра Првог. 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Stara_%C4%8Dar%C5%A1ija_SP.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:SPalanka,_Crkva_Svetog_Preobra%C5%BEenja.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Crkva_Svete_Petke,_Smederevska_Palanka.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Kolonija,_Smederevska_Palanka.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Zgrade_u_Kralja_Petra_I.jpg


  

Солитер Рудник. 

  

  

Тржни центар Облик. 

  

  

Хотел на језеру Кудреч. 

  

  

Тржни центар Нама. 

 

Лазаревац 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

Лазаревац 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Soliter_Rudnik.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Tr%C5%BEni_centar_Oblik.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Hotel_jezero_kudre%C4%8D.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Tr%C5%BEni_centar_Nama.jpg


 

Координате: 44° 22′ 28" СГШ, 20° 15′ 30" ИГД 

 
Црква у Лазаревцу 

Административни подаци 

Држава   Србија 

Град Београд  

Градска општина Лазаревац  

Географски подаци 

Географске 

координате 

44° 22′ 28" СГШ 

20° 15′ 30" ИГД 

Временска зона 

средњоевропска: 

UTC+1 

Надморска висина  161 m 

Становништво (2002) 

број становника 23600 

Остали подаци 

Поштански број 11550 

11553 

11554 

Позивни број 011 

Регистарска ознака  BG 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&params=44_22_28_N_20_15_30_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


Лазаревац је градско насеље и седиште градске општине Лазаревац у граду Београду. Према 

попису из 2002. било је 23.600 становника (62.000 у општини). 

Географски положај 

Лазаревац лежи у живописном делу Шумадијске Колубаре, у непосредној близини реке 

Колубаре, на надморској висини 157м. Шумадијска Колубара нагнута је према реци Колубари, 

по којој је и добила своје име. Северозападна страна колубарске равни, на којој лежи Лазаревац, 

је равничарска, а југоисточна је брдовита и претежно воћарска. 

У доба отицања плоиценског језера, у области данашње Шумадијске Колубаре, постале су на 

језерском дну три веће долине: долина Турије, Пештана и трећа највећа долина Оњега, која је 

саставни део долине Љига. Њихов попречни правац пружања је са истока ка западу. У једној од 

тих долина подигнут је Лазаревац. Нешто даље од њега уздижу се, југоисточно и источно 

планине Рудник, Космај, Венчац и Букуља, због којих Лазаревац има врло пријатну умерено 

континенталну климу. Нагле топлотне промене су ретке, а жарка лета ублажава биљни покривач. 

Највеће су хладноће у другој половини зиме. Најниже температуре до -28 c, јављају се у другој 

половини јануара и фебруара. Од ветрова у овој области преовлађују северно-источни ветрови. У 

почетку пролећа обично дува југо који често наноси штете воћу, јер се јавља у време цветања 

воћњака. Главне реке и речице ове области су: Колубара, Оњег, Љиг, Пештан, Турија, Бељаница 

и Лукавица. 

Геолошке одлике општине Лазревац 

Територија ове комуне обухвата овај део наше земље који је изграђен од различитих стена, како 

у погледу геолошке старости и начина појављивања тако и у погледу њиховог тепографског и 

хемијског састава. У геолошки најстарије стене ове комуне убрајају се палеозојски кристални 

скрињци, затим тријаски и кредни кречњаци, пешчари и лапорци. О доста бурној геолошкој 

прошлости ове околине сведочи велика маса излучених вулканских стена дацита и андезита у 

Рудовцима и Барошевцу. Овако живој вулканској активности и кретању магме претходили су 

снажни тектонски покрети. Сагледавајући резултате најранијих истраживања, констатује се да су 

за терцијално геолошко доба везане економски најважније минералне сировине које 

представљају базу привредног развитка комуне. Те сировине су угаљ, лигнит, инфузоријска 

земља, кварцни пескови итд. Осим ових и крецњаци представљају вазну сировину. Резерве 

инфузоријске земље нису још довољно истражене. Истражене резерве ватросталних глина 

износе око 5 милиона тона. Кварцни пескови заузимају велико пространство и истражене 

резерве се цене на више милиона тона. Резерве кречњака износе 10 милиона тона, а резерве 

гранита 100 милиона тона. Појаве минералних вода дају основу да се испитају могућности и 

услови експлоатације, јер минералне воде овога краја не заостају по квалитету од буковичке 

минералне воде ―Књаз Милош‖. 

Историја Лазаревца 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


Праисторија 

Територија ове области била је насељена Трачанима још у праисторијско доба. Природна 

плодност земљишта привлачила је праисторијске људе да се на њему настане. Ппалеолитски 

налази откривени су на више места. На многим њивама у Араповцу и Миросаљцима нађена је 

керамика винчаног типа. На остатке праисторијских гробља у овоме крају наводе нас и неки 

називи места: Боблија у Лукавици и Рудовцима, Бобија у Малим Црљенима и Миросаљцима, 

Подумка у Барошевцу итд. И имена река Турије, Оњега и Љига упућују нас на становнике који 

су ову област давно населили пре доласка словенских племена. Изгледа да је било насеља и у 

бакарно доба: у Великим Црљенима нађен је 1947. године бакарни нож који се сада налази у 

Народном музеју у Београду. У Араповцу и Великим Црљенима нађено је неколико бакарних 

секира. Постоје и археолошки налази из старијег каменог доба али су, на подручју лазаревачке 

општине, много богатији они из неолита који указују на присуство људи винчанске културе а 

она је, пре око седам хиљада година, била најраспрострањенија култура на пространствима 

тадашње Европе. Керамички предмети винчанског стила пронађени су на њивама Араповца и 

Миросаљаца, као и на Стубичком вису. На присуство праисторијских људи указују и поменути 

гробови на локалитетима у Рудовцима, Лукавици, Барошевцу. 

Средњи век 

Године 1284. уступио је мађарски краљ Владислав своме зету краљу Драгутину Београд и 

Мачвански Банат који је после Драгутинове смрти заузео његов брат Милутин. Једно време је 

Мачванским Банатом владао цар Душан, после чије смрти је наизменично припадао Србима и 

Мађарима. Ту је покушао 1386-1388. године да се учврсти и кнез Лазар јер је Банатом владао 

мађарски великан Никола Горјански чија је прва жена кћи кнеза Лазара. Све до пред крај 16. века 

Шумадија се налазила углавном изван значајних догађаја. 

Турски период 

Када су Турци од 1438. године повели офанзиву против Србије и Угарске, ова област се насла у 

веома тешком положају. Продирући од Крушевца према северу турска војска је пустошила ове 

области. Нарочито су била велика пустошења пре и после пада Србије 1459. године. 

Становништво је у страху од Турака напустало своја огњишта. Када су Турци освојили Србију и 

ова област је као и цела Србија усла у састав Смедеревског санџака, а касније Београдског 

санџака. Био је то велики губитак у људству због турских клања, хапшења и заробљавања. Зато 

је свуда било пуно хајдука. Међутим у 17. и 18. веку насеља су се током времена повећавала 

природним прираштајем и досељавањем. Уочи Берлинског конгреса, када је Србија стицала 

независност, Лазаревца још није било, а данашње оближње село Шопић имало је статус 

варошице. Још од 1846. ту је било седиште Колубарског среза, а према попису из те године, 

Шопић је имао 95 кућа и 578 становника. Крај се, иначе, брзо развијао због близине Београда и 

све веће трговине са не много далеком Аустријом. 

Лазаревац у 17. и 18. веку 



Ратовање између Аустрије и Турске 1683-1699. године, а нарочито ратне операције по Србији 

1689-1690. донеле су велика страдања становништву ове области. 1690.год. дошло је до познатог 

пресељавања Срба преко Саве и Дунава. Убрзо после овог долази до новог Аустро-Турског рата 

1716-1717. године. Пожаревачким миром 1718. године Аустрија је добила под своју власт 

северну Србију и ове крајеве којим је владала до 1738. године Када су Аустријанци 1718. године 

окупирали Србију, затекли су у овој области праву пустош. По једном списку црквених прихода 

за 1723. године Барошевачка нурија је имала тада 40 домаћинстава, Сопићанска 30, Барзиловачка 

15 домаћинстава. Када је Аустрија 1781. године склопила са Русијом савез против Турске и 

почела да се спрема за рат, организаовала је у Србији своју обавештајну службу. Кроз Србију и 

кроз ове области крстарили су 1783. и 1784. године аустријски агенти. Поред испитивања 

земљишта они су се припремали српски народ за устанак против Турака. Када је Аустрија 

објавила 1788. године рат Турској, становништво овог краја и овом приликом је још једном узело 

учешће на страни Аустрије надајући се да ће њеном помоћи најзад бити ослобођени од Турака. 

Од Срба аустријској војсци се прикључио Коча Анђелковић. И овај рат је завршен препуштањем 

Срба Турцима што је у Србији изазвало велико незадовољстрво према аустријској владавини. 

Развој Лазаревца до 1914. године 

После проглашења независности Србије 1878. године ова област због близине Београда и 

интезивне трговине са Аустроугарском, је економски јача. Село Шопић је 1882. године 

проглашено за варошицу. Тада су били присутни сви виђенији људи из среза. Ново име 

Лазаревац је озваничено и у српским новинама 28. јуна 1889. године и постао је центар ове 

области. По једном мишљењу Лазаревац је добио име по најстаријој кафани у овом крају, која се 

звала ―Кнез Лазар‖, а по другом, проглашен је за варошицу на Лазареву суботу, па је по томе 

добио име Лазаревац. Проглашавањем за сеоско место Лазаревац се развија као управно и 

привредно средиште ове области и нагло напредује. Од 1885. године у Лазаревцу се налази 

срески суд, основна школа и друга надлештва државне администрације. Почетком XX века 

добија пошту, а 1906. године апотеку и првог лекара др. Симу Говедарицу. 

Услед брзог развоја заната у Лазаревцу са почетком XX века формира и еснаф који се тада 

назива ―Удружење за међусобно помагање занатлија‖. Политички живот варошице и околине од 

оснивања 1903. године одвија се у оквиру грађанских, политичких странака, тадашње Србије. 

Најјаче упориште имала је на селу Радикална странка. После преврата 1903. године за новог 

посланика среза изабран је Светозар Станишић. Пред Први светски рат у Лазаревцу је служио 

као судски практикант и највећи српски комедиограф Бранислав Нушић. Постоје многе 

претпоставке да је за своју комедију ―Сумњиво лице‖ узео типове из предратног друштва ових 

крајева, јер се у самом комаду помиње и село Трбушница. За време Првог светског рата 1914-

1918. године Лазаревац је знатно порушен. После ослобођења, односно 1919. године Лазаревац 

је поново оживео као трговачко, занатлијско и административно место читаве области. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B


Први светски рат 

Као у ранијим ратовима становништво овог краја учествовало је и поднело велике жртве у 

Балканском рату 1912-1913. године и у Првом светском рату. У новембру 1914. године 

фелдмаршал Поћорек је одлучио да новом офанзивом поправи неуспех Церске операције. Пошто 

је непријатељ располагао великом надмоћношћу у људству и материјалу, српска врховна 

команда наредила је да се наше армије постепено у жижи борбе повуку на десну обалу Колубаре, 

на линији Обреновац-Лазаревац-Љиг. Офанзива наше војске почела је 3. децембра на целом 

фронту. Око 2 часа 9. децембра у Лазаревцу је заробљено 170 непријатељских војника, при 

повлачењу. После освајања Лазаревца непријатељ се огорчено бранио на утврђеној линији 

Конатица-Степојевац-Борак, али су наше јединице успеле да сломе и овај отпор. У Колубарској 

бици погинуло је око 20.000 српских војника од којих многи почивају у новоподигнутој цркви са 

костурницом у Лазаревцу. 

Камени споменик изгинулим ратницима у Првом светском рату подигнут је и у Дудовици. На 

положајима Враче Брда погинуло је 20. новембра 1914. године и Димитрије Туцовић, један од 

најистакнутијих вођа социјалистичког покрета у Србији. Непријатељски губици у овој бици, и 

погинулим и заробљеним војницима износе око 100.000. 

Током Првог светског рата у борбама на просторима данашње лазаревачке опшитине 

највероватније је учествовао и сам Јосип Броз Тито (у Првом светском рату на страни 

аустроугарске војске), па из тог разлога, касније, за време свог председничког мандата никада 

није посетио ове просторе, упркос и томе што је Лазаревац и онда био рударски гигант на 

простору СФРЈ. 

Колубарска битка 

Колубарска битка је највећа и најзначајнија битка између српске и аустроугарске војске у току 

Првог светског рата. Она је јако подигла морал српској војсци и народу и прославила их широм 

Европе. За изванредну вештину у командовању за време ове битке генерал Живојин 

Мишић добио је чин војводе. 

Спомен црква палима у Колубарској бици 

Идеја о подизању спомен цркве палима у Колубарској бици родила се баш првих година после 

завршетка Првог светског рата. Тек се 1938. године отпочело са зидањем. После Другог светског 

рата народне власти су увидевши значај овога споменика дале субвенцију за довршење овога 

културно-историјског споменика. Године 1962. храм коначно је довршен. У његове темеље 

смештено је око 17 хиљада посмртних остатака бораца српске и аустроугарске војске. 

Уочи Другог светског рата 

У Лазаревцу је партијска организација 1939. године бројно нарасла како по члановима партије 

тако и по кандидатима. Захваљујући њиховој активности масовно се скупљао новац за бивше 

шпанске борце. Посебне задатке чланови Комунистичке партије Лазаревца и околине добили су 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B


те године кад је у рад пуштена термоелектрана у Вреоцима и завод за израду азотних једињења. 

У пролеће 1940. године по партијском задатку, Лазаревац је посетио друг Петар Стамболић. Том 

приликом је истакао потребу већег ангажовања партијске организације у селу Вреоци. Партијска 

организација се те године повећала, а број симпатизера је и даље растао. И поред свих 

организација, партијска организација у Вреоцима није формирана. Због новог позива на војну 

службу скоро свих чланова партије у Лазаревцу, одлуком окружног комитета КП за Ваљево 

одлучено је да се привремено формира партијска организација у Лазаревцу. 

Други светски рат 

Дан после шестоаприлског бомбардовања Београда 1941. године, бомбама су засути Лазаревац и 

помоћни аеродром у његовој близини (на месту данашњег Дома Здравља). Становништво ових 

крајева, већ веома исцрпљено за време Првог светског рата, не прихватајући окупацију у 

великом броју се, као и целокупно становништво Србије, прикључило како Четничком тако и 

Партизанском покрету. Због чега је током целог рата вршена одмазда на члановима породица 

оних који су се борили против немачких снага, али исто тако одмазде су вршене и међу вечито 

подељеном српском становништву, и то на релацији партизани-четници и обрнуто. Сам 

Лазаревац ослобођен 19. септембра 1944. уз велику помоћ војника Црвене армије која је 

практично и ослободила Београд и ове крајеве. 

Индустријализацијом и интензивном експлоатацијом угља у деценијама после Другог светског 

рата Лазаревац и околина из темеља мењају лик и постају средина од битног значаја за 

свакодневни живот и развој читаве Србије. 

 

Демографија 

У насељу Лазаревац живи 18.392 пунолетних становника, а просечна старост становништва 

износи 36,6 година (36,0 код мушкараца и 37,3 код жена). У насељу има 7.668 домаћинстава, а 

просечан број чланова по домаћинству је 3,07. 

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња 

три пописа, примећен је пораст у броју становника. 

График промене броја 

становника током 20. века 

Демографија 

Година Становника 

1948. 
3129 

[1]
 

1953. 
3511 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86#note-0
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1961. 
5620 

 

1971. 
7795 

 

1981. 
13354 

 

1991. 
22459 22506 

2002. 
24153 23551 

 

Привреда Лазаревца 

Историјат 

Ослобођењем београдског пашалука од Турака 1815. године почиње у овој области привредни 

развој. 

Прву етапу економског развоја ове области представља доба прелаза из натуралне у новчану 

привреду. Сељачка газдинства су се повезивала са тржиштем и зеленашким капиталом. 

Привреда је била примитивна и заостала. Преовлађивале су породичне задруге чија се економија 

базирала на затвореној кућној радиности. Економски елементи притискивали су сељака да 

напусти натуралну и затворену кућну привреду и да се укључи у робно новчани промет. 

Пољопривреда је у то време имала претежно сточарски карактер. Трговина је била релативно 

жива. Главни предмет трговине биле су свиње. Сељаци су обилато хранили свиње жиром, а 

шумску и утринску таксу плаћали су минимално. 

Друга етапа почиње шездесетих година и траје до двадесетих година прошлог века. Она значи 

победу новчане привреде и почетак капиталистичких и друштвених односа. Патријархално 

друштво и породичне задруге се формирањем новчане привреде све више и више распадају. 

Први дућани се отварају не само ба територији Лазаревца већ и по селима. У то време почиње да 

се развија и задругарство јер су трговци откупом пољопривредних прозивода и пласирањем 

мешовите робе на селу експлоатисали сељаке. 

Трећа етапа почиње развитком рудника и индустрије за време старе Југославије. 

И поред великог богатства привредни живот Лазаревца и околине је у периоду после Првог 

светског рата био неразвијен или слабо развијен. Експлоатација се вршила само јамским путем. 

У три јаме: 

Јама ―Колубара‖ која је отворена 1938. године и чији је капацитет прозиводње био врло мали од 

око 1300 тона месечно, а рад у јами примитиван без икакве механизације и заштитних средстава 

за раднике. Јама је производила све до 1934. године када је рад обустављен због акција НДБ. У 

то време производња је достизала до 5000 тона месечно. После ослобођења јама је реновирана, 

капацитет јаме је повећан тако да 1947. године достиже 10.000 тона месечно. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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Јама ―Јунковац‖ је отворена 1936. године. Јама је за то време била доста добро технички 

опремљена. Располагала је засекачима и електричним бушилицама, а капацитет дневне 

производње је достизао до 400 тона лигнита. Сав угаљ је транспортован жичаном железницом 

дугом 5 км. до термоелетране у Вреоцима. Јама је била у производњи све до 1943. године када је 

престала са радом због оштећења. По ослобађању јама је реновирана и у првим годинама 

достигла је капацитет од 700 тона дневне производње. 

Јама ―Пркосава-Рудовци‖ имала је доста мали капацитет који се кретао на нивоу од око 1.000 

тона месечно. Као што се види огромне наслаге угља лигнита у Колубари између два светска 

рата експлоатисане су несређено, нестручно, малим капацитетима и примитивно. 

Привреда данас 

Привреда Лазаревца и околине је разноврсна и веома развијена. Плодност је утицала на 

величину и густину насељености. Најгушћа насеља су у плодним долинама Пештана, Турије и 

Колубаре. Област је врло богата угљем (лигнитом), чије су наслаге дебљине од око 70м. У 

близини Лазаревца налази се чувени рудник ―Колубара‖ са термоелектраном у Великим 

Црљенима као и сушионицом угља и топланом у Вреоцима. Што се пољопривреда тиче од 

житарица највише се гаји кукуруз, пшеница, јечам и овас, а од поврћа: пасуљ, купус, кромпир и 

паприка. Шљива има више врста, али је најбоља тзв. "маџарка" од које се пече ракија, кува се 

пекмез, а и суши се. Остало воће народ употребљава за исхрану. Лов, риболов и пчеларство су 

узгредна занимања. У овом крају је најразвијеније сточарство и воћарство. У близини Лазаревца 

је важна саобраћајна раскрсница Лајковац. 

Рударски басен Колубара 

На основу извршених замашних истражних радова у ФНРЈ после ослобођења, билансне резерве 

угља се цене око 22 милијарде тона. Од тога на резерве појединих врста угља отпадају следеће 

количине у % : 

 Камени угаљ 1% 

 Мрки угаљ 9% 

 Лигнит 90% 

Учешће НР Србије у билансним резервама угља у тадашњој ФНРЈ је следеће : 

 У резервама каменог угља 51 % (од укупно 1 % ) 

 У резервама мрког угља 31 % (од укупно 9 % ) 

 У резервама лигнита 74 % (од укупно 90%) 

Највеће резерве лигнита леже на територији НР Србије и то највећим делом концетрисане у 3 

велика басена : Косовски, Колубарски и Костолачки. 

По велицини басена највећи је Косовски угљани басен, а одмах иза њега се налази Колубарски 

басен. Рударски басен ―Колубара‖ лежи око 50 км југозападно од Београда и протезе се доњим 



током реке Колубаре од Лајковца до њеног ушћа у Саву. Укупна површина овог басена се 

процењује на око 1500 км. тј. сматра се да угљене наслаге у овом басену имају наведено 

пространство. Басен је током реке подељен на два дела: источни и западни. Источни део је скоро 

потпуно истражен и у овом делу басена налази се скоро 1.0 мијарде тона лигнита, чија се 

експлоатација врши површинским откопавањем. Западни део басена је задњих година 

интензивно истразиван. У овом делу басена су такође истражене велике наслаге угља које се 

процењују на око 800 милиона тона. Укупне количине у целом басену процењују се на око 3 

милијарде тона. Квалитет лигнита који се експлоатише у овом басену спада у ред ниско 

квалитетних горива са високим садржајем воде и пепела. Басен је у том смислу и развијен и 

данас спада у ред највећих произвођача угља у југоисточној Европи, и учествује са око 35% у 

укупној производњи угља на простору бивше Југославије. Рударски басен ―Колубара‖ се састоји 

из више погона, и то поље "А", а затим поље ―Б‖, три јамска погона, поље "Д" и Тамнава. 

Површински копови су врло високо механизовани и сматра се да су најмеханизованији рудници 

на Балкану. Продуктивност рада на овим коповима је врло висока. Угаљ из ових копова се 

транспортује електричном железницом у вагонима. Рударски басен ―Колубара‖ заснива своју 

перспективу развоја на отварању копова великих капацитета и преради угља на лицу места. Тако 

је започета експропријација насељеног места Вреоци ради ширења површинског копа поље ―Д‖ 

који производи око 9.0 милиона тона лигнита годишње. 

Термоелектрана Колубара 

Термоелектрана ―Колубара‖ подигнута је на богатим наслагама колубарског угљеног басена. 

Прва електрана у овом басену подигнута је 1937. године у селу Вреоци, са снагом од 14MW која 

је снабдевала далеководима 60kV Београд и Крагујевац. Њену улогу преузела је термоелектрана 

која је подигнута у месту Велики Црљени. Изградња електране се одвијала у четири етапе: 

 Прва етапа са два турбоагрегата по 32MW пуштена је у погон 1956. године. 

 Друга етапа са агрегатом од 65MW пуштена је у погон 1960. године. 

 Трећа етапа са још једним агрегатом од 32MW пуштена је у погон у 1961. години. 

 Четврта етапа са још једним агрегатом од 110MW пуштена је у погон у 1979. години. 

Дневно троши око 4500 тона отпадног угља који се добија током сепарације и сушења. 

Електрана је везана за систем далековода 110kV. Данас је модерно опремљена, тако да 

производи око 1.5 милијарде KWh на годишњем нивоу. Њено учешће у производњи 

електроенергије у Србији је мало, али јако битно јер напаја Рударски басен Колубара, као и 

битне 110kV далеководе који напајају део Београда, далековод за напајање термоелектране 

Никола Тесла А, далековод за Аранђеловац... 

Здравство 

Здравствена делатност у Лазаревцу отпочиње 1882. године оснивањем Здравствене задруге. 

Године 1932. изграђена је болничка зграда уз донацију Краља Александра и Краљице Марије 

који су уложили 50.000 динара у сребру и Томе и Илинке Пауновић из Шопића, који су 



поклонили 10 ари плаца за изградњу објекта у самом центру данашњег Лазаревца. Те године 

Здравствена задруга применована је у Здравствену задругу са болницом а 1945. године у 

Здравствену станицу. 

Дом народног здравља основан је 23. априла 1953. године и то решењем Народног одбора 

Колубарског среза. Три године касније Дом народног здравља се трансформише у засебне 

здравствене станице у Великим Црљенима, Рудовцима, Вреоцима, Јунковцу, Степојевцу и 

Дудовици и Здравствени центар, Антитуберкулозни диспанзер и Породилиште у Лазаревцу. 

Године 1963. врши се поновна реинтеграција свих дотадашњих пунктова и формира Дом 

здравља који се задржао до нашег времена. Потпуни назив Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић" 

добија у јесен 1972. у част преминулог лекара који је својим радом и пожртвовањем задужио 

грађане Лазаревца. 

Године 1965. године отворен је за то време веома модеран здравствени објекат, у којем су многе 

службе Дома здравља биле стациониране све до 1984. године, када су житељи Лазаревца добили 

велелепну зграду која је сад централни објекат Дома здравља "Др Ђорђе Ковачевић" у 

Лазаревцу. Поред тога што може да се хвали дугом и лепом историјом, колико је то уопште 

могуће за једну здравствену установу, мало грађана Лазаревца зна да је Дом здравља "Др Ђорђе 

Ковачевић" захваљујући доброј кадровској политици и борбом за многе донације али и 

модернизацијом, у ова тешка и кризна времена, 2009. и 2010. године проглашаван за најбољи 

дом здравља у граду Београду и други у Србији. 

Школе и културне установе 

Основне школе у Лазаревцу 

Основна школа у Лазаревцу основана је 1860. године. Школу су основали мештани села Шопић, 

јер тада Лазаревац као варошица званично није постојао. Територија садашњег Лазаревца 

припадала је Шопићу. Школа је била смештена преко пута ―Старог конака‖ (стара полиција). 

Када је Лазаревац проглашен за варошицу основали су своју школу и одвојили се од Шопића. У 

школи су у почетку радила само три разреда, а служила је за неколико села. Општински одбор 

преместио је 1889. године основну школу у једну приватну зграду која није била хигијенска. У 

овој згради школа је била до 1906. године. Сазидана је нова школска зграда са три учионице, 

канцеларијом, служитељским станом и посебном зградом са станом за учитеља школе. Школска 

зграда је завршена 1906. године. У школи је постојала и сала за фискултуру где су одржаване 

приредбе и позоришне представе. Приход од приредби користио се за помоћ сиромашној деци. 

Године 1938. било је 220 ученика у сва четири разреда. Школа је била снабдевана потребним 

инвентаром и училима, при школи је постојала и учитељска библиотека. Одлуком министарства 

просвете Србије од 29. августа 1945. године грађанска школа отворена под окупацијом у 

Лазаревцу, претворена је у нижу мешовиту гимназију. Исте године у новембру отворен је ђачки 

интернат. 



Данас на на територији центра града постоје три школе. Најстарија школа је "Војислав Вока 

Савић" и ова школа сматра се наследником прве школе у Лазаревцу. Због повећања ученика 2. 

јуна 1965. године решењем СО Лазаревац основана је основна школа "Дуле Караклајић" а 

територија Лазаревца подељена на два школска подручја. До 1975. године настава је извођена у 

објектима Основне школе "Војислав Вока Савић", иако се главни објекат обе школе налазио се у 

улици Раце Терзића бр.4 на месту где је сада робна кућа. Године 1975. 1. септембра ОШ "Дуле 

Караклајић" је и физички издвојена, изградњом нове школске зграде, која се налази у улици 

Дула Караклајића. Године 1994. основана је и трећа основна школа "Кнез Лазар", а Лазаревац је 

опет подељн на сада три школска подручја. 

Лазаревац се данас може похвалити веома добро развијеном мрежом основних школа и по 

другим, сеоским месним заједницама, која датира из 19 века, сведок томе је реновирана 

подручна школа у Петки која је изграђена давне 1873. године и саставни је део основне школе 

"Дуле Караклајић", која тренутно носи епитет једне је од најмодернијих школа на подручју града 

Београда. 

Средње школе у Лазаревцу 

У Лазаревцу постоје Гимназија и Средња техничка школа са економским смером. 

Техничка школа у Лазаревцу 

Школа је први пут почела са радом школске 1959/60. године, као Хемијско-технолошка техничка 

школа. Рударски одсек отворен је 8. јула 1960. године и почео са радом школске 1960/61 године. 

Поред тога исте године отворено је рударско одељење одраслих. Истим решењем промењен је 

дотадашњи назив школе у Техничка школа у Лазаревцу. 

Школске 1961/62. године при школи је поред постојећих отворен и електротехнички одсек. Ове 

године школа почиње са радом у новоподигнутој, модерној и савремено опремљеној школској 

згради. 

Гимназија Лазаревац 

Од школске 1974/75. Гимназија Лазаревац престаје да постоји са тим називом, а гимназијско 

образовање извођено је у оквиру "Образовног центра Лазаревац" у ком су се тада нашле заједно 

Техничка школа и Гимназија Лазаревац, да би школске 1993/94. гимназија Лазаревац била 

издвојена у нову до дан данас незавршену школску зграду у којој се настава изводи, како без 

потребних кабинета и довољног броја учионица, тако и без сале за извођене наставе физичког 

васпитања. И поред тога "Гиманазија у Лазаревцу", како је пун назив школе, је по успеху њених 

ученика једна од бољих средњих школа у граду Београду. 

Раднички универзитет 

Одмах после ослобођења почетком 1945. године у Лазаревцу је формиран народни универзитет 

са циљем да кроз јавна предавања информише јавност како о актуелним друштвено-политичким 

питањима, тако и да својом активношћу на културно просветном раду допринесе просвећењу 



становништва. Од свог оснивања Народни универзитет је радио са променљивим резултатима, а 

цео свој рад базирао је на добротворном раду појединаца. Све до 1956. године универзитет није 

имао никаквих прихода. Те године је први пут добио донацију. У периоду од 1965. године до 

1970. године Универзитет је развио врло живу активност организовањем низа предавања из 

области политике, културе, уметности, књижевности, здравственог и педагошког образовања 

родитеља, филмских представника за децу и омладину школског узраста. Поред јавних 

предавања организиване су и књижевне вечери и усмене новине. 

Развојем привреде у басену Колубара а и самом Лазаревцу искрсла је потреба да се формира 

Раднички универзитет што је и учињено у 1971. години. Универзитет сада има катедру за 

идеолошко-политичка питања, катедру за друштвено-економско образовање и општу катедру. 

Универзитет има најпотребније особље. При универзитету је постојао и биоскоп ―Колубара‖. 

Културно уметничка друштва 

После ослобођења, од 1946. године поново је основано културно уметничко друштво 

―Абрашевић‖ и развило је интезиван рад. Оно је у почетку имало драмску, фолклорну, литерарну 

и хорску секцију. Од 1952. године друштво мења име и наставља рад под именом ―Димитрије 

Туцовић‖. Друштво је у своје редове окупило поред осталих, већину радника и радничке 

омладине. Послератни бржи привредни развитак Лазаревца и околине условио је и брзи 

културни развитак, тако да поред рада културно уметничког друштва ―Димитрије Туцовић‖ у 

Лазаревцу на подручју општине раде још четири културно уметничка друштва. Већина ових 

друштава учествовала је на разним фестивалима и културним смотрама. КУД ―Димитрије 

Туцовић‖ полако се гасио осамдесетих и деведесетих година прошлог века, да би ово, већ 

помало заборављено КУД било обновљено последњих година, а млади из Лазаревца, љубитељи 

фолклорне традиције поново имају своје место окупљања. 

Библиотеке 

У граду постоји Библиотека "Димитрије Туцовић". Број књига износи преко 85.000 примерака 

наших и иностраних писаца. Библиотека као и огранци на подручју општине претплаћени су на 

дневне листове и часописе. У библиотеци и огранцима на подручју општине евидентирано је 

преко 7.000 редовних читалаца. Књижни фонд у библиотеци допуњава се сваке године новим 

издањима и савременом литературом. Библиотека омогућава да књига буде прочитана и 

приступачна свакоме ко жели да чита, а организују се и промоције књига и на други начин се 

пропагира ширење књиге и знања. Градска библиотека, је 2011. године премештена у реновиране 

просторије некадашње болнице у центру града. 

Спомен-црква са костурницом 

Идеја о подизању спомен-цркве са костурницом у Лазаревцу проистекла је из потребе за 

похрањивањем моштију ратника погинулих у Колубарској бици из 1914, на фронтовима око 

Лазаревца. У циљу реализације ових идеја 1921. године основан је „Одбор за подизање спомен-

цркве и костурнице у Лазаревцу―. На његовом челу налазио се печански парох, свештеник 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2011


Чедомир М. Поповић. Године 1937. Одбор се гаси и формира се „Друштво за подизање спомен-

цркве са костурницом у Лазаревцу― на чијем је челу био свештеник Боривоје Ђорђевић. 

ЦЗК Лазаревац 

Пре рата у Лазаревцу није постојао стални биоскоп осим путујућих, који би повремено долазили 

у Лазаревац и приказивали тада актуелне филмове. После рата мрежа биоскопа у Лазаревцу и 

околини знатно се проширила, основано је 5 сталних бисокопа. Биоскопи су смештени у 

домовима културе, задрузним домовима у лепо уређеним салама. Број седишта о овим 

биоскопима износио је преко 920 места, што је углавном задовољавало потребе грађана. Нешто 

слабије стање у погледу уређења биоскопске сале и броја седишта било је у самом у Лазаревцу с 

обзиром да се број становника у граду за врло кратак период нагло повећао а у граду је само 

функционисао стари биоскоп "Колубара" у оквиру "Радничког универзитета". Међутим 

друштвеним планом општине изграђен је 1977. године ЦЗК Лазаревац са знатно већим бројем 

седишта који у потпуности је задовољила потребе грађана. Данашњи "Центар за културу 

Лазаревац" је установа културе од значаја за Град Београд. Центар располаже објектом који се 

налази у Лазаревцу у ул. Хиландарска бр. 2, површине 2.745 метар квадратних. Поседује 

универзалну дворану са 566 седишта, савремену глумачку гардеробу, изложбени простор, 

функционалну учионицу, као и остале пратеће просторије, а из чијих се подрумских просторија 

до касних осамдесетих оглашавао и Радио Лазаревац. У склопу Центра налази се Модерна 

галерија површине око 1.110 метара квадратних, која је физицки одвојена од Центра за културу. 

Смештена је на спрату тржно-информативног центра у пешацкој зони града, ул. Карадордева 29. 

У галерији се налази стална поставка (Легат Лепе Перовић), као и изложбени простор за текуће 

програме. 

Радио Лазаревац 

Радио Лазаревац се први пут огласио 24. новембра 1981. године, а данас, непрекидним 

програмом од 24 часа покрива шире подручје лазаревачке општине. Свој програм емитује на 

фреквенцији 89,3 MHz и на овој територији једини је радио са уредном дозволом за рад. Радио 

има информативни програм са вестима, а у програму су заступљене и емисије из области 

културе, екологије, спорта, као и емисије намењене верницима. 

Јагодина 

Из Википедије, слободне енциклопедије 
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Координате: 43° 58′ 53" СГШ, 21° 15′ 44" ИГД 

Јагодина је градско насеље и седиште града Јагодине у Поморавском округу. Према попису 

из 2002. било је 35.589 становника (према попису из 1991. било је 37.560 становника). 

Име 

За 6 векова град је имао три имена: Јагодна, Јагодина и Светозарево. Први писани 

споменик датира од 15. јула 1399. године. То је извештај кнегиње Милице и њених синова 

Стевана и Вука дубровачкој општини о неком Дубровчанину. Године 1946. Јагодина добија 

име Светозарево по социјалисти Светозару Марковићу. 

Романтичари, маштари, помињу крчмарицу Јагоду, са дворима и ханом на Црвеном брегу 

изнад гробља, у чијем је подножју расло село, названо по њој Јагодина. Крчмарица Јагода је, 

казују њени поштоваоци, по сунцу служила госте а под сјајем месеца, са 40 разбојника, 

нападала и пљачкала богате караване крај Цариградског друма. Трајало би то до у бескрај, да 

и легенда нема крај, па се вели да је у једној пљачки срела младића, пред чијом је лепотом 

задрхтала њена разбојничка рука. Изневерени пријатељи су је пустили да га поведе у своје 

дворе, али јој издају никада нису опростили. Једне ноћи нестао је у пламену Јагодин хан, над 

чијим се згариштем, у мрклим ноћима, годинама чуло њено језиво кикотање. Старији памте 

да је крај гробља постојао комад необрађеног земљишта, који се до скоро називао општинска 

утрина, а некад давно Јагодина ливада. У време Турака, од сеоцета у подножју Црвеног 

брега, израшће њихово насеље, које ће назвати Јагодина паланка, па отуда доцније и име 

Јагодина. 

Географски положај 

Јагодина се налази на реци Белици у средњем Поморављу, под којим, у ужем смислу, треба 

подразумевати Параћинско-јагодинску котлину, односно узан равничарски појас са обе 

стране тока Велике Мораве — одСталаћке клисуре на југу до Багрданског теснаца на северу, 

на коме се развијају Параћин, Ћуприја и Јагодина као важнији регионални центри и седишта 

истоимених општина. Горњевеликоморавска котлина у којој је смештена Јагодина пружа се 

меридијански између Сталаћке и Багрданске клисуре. Дугачка је 45km, широка око 28km, 

дубока око 650m а површине је око 600km². 

Јагодинско поље је део шире области са честим и снажним трусним ударима те се као 

део Поморавља, поред Подриња и Врањске котлине, убраја у најугроженије области. Према 

досадашњим појавама трусни удари стижу у Јагодинско поље из источне и западне зоне које 
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корито Велике Мораве грубо одваја. Судећи по једном од најзначајнијих земљотреса велике 

јачине 1910. године, епицентар источне зоне лежи у Ресави. 

Побрђе око града чине огранци околних масива као и терасе настале повлачењем Панонског 

језера, а усечене коритима приточних река. У рељефу овог краја, сем овог дела који би 

издвојили као средишњи и равничарски у средњем току Велике Мораве и доњих токова 

њених притока, можемо издвојити још две предеоне целине. То су источни планински предео 

који припада Карпатско-Балканским планинама и западни предео који припадаРодопским 

планинама. Ову целину, западно од Велике Мораве, чине ниске планине Јухор (773m), Црни 

Врх (707m) и огранци Гледићких планина. Између њих је Левачки басен. 

Јагодинска општина простире се на 470 km², обухвата 54 насеља и граничи се са седам 

општина. Северно се граничи са општином Свилајнац, североисточно општином Деспотовац, 

северозападно општином Баточина. На истоку и југоистоку граничи се са 

општинама Параћин и Ћуприја, на западу градском општином Пивара Града Крагујевца и 

југозападно општином Рековац. Јагодина лежи на 43° 59' северне географске ширине и на 24° 

14' источне географске дужине, на просечној надморској висини од 116 метара а највиша 

кота је Ђурђево брдо на 213 метара. Кроз Јагодину пролази електрифицирана железничка 

пруга дуплог колосека којом се средња ицентрална Европа повезују са јужном 

Европом и Азијом, а тик поред ње је међународни ауто пут Е-75. 

Клима 

Климатске одлике формирају географски положај и рељеф, па је за целу регионалну 

просторију пресудно што је високим планинама одвојена од изразитих утицаја 

из Средоземног мора а широко отворена према Панонској низији. Тиме се граде одлике 

умерено континенталне климе са хладним зимама и топлим летима, уз мања одступања, док 

се у пролеће снажније осећају топлија струјања са југа утичући на брже топљење снега, на 

пораст водостаја и бржи раст вегетације. 

Средња годишња температура износи 11,2°C - 11,7°C. Средње месечне температуре ваздуха 

се крећу од -0,8°C у јануару до 22,2°C у јулу. Такав распопред температуре је условљен 

продором хладних ваздушних маса са севера и топлих са југа. Средње месечне температуре 

премашују још у марту 10°C и задржавају се изнад те вредности све до новембра. Тај дуги 

деветомесечни период пружа широке могућности за туристичка кретања ка околним 

излетиштима ради одмора, рекреације,лова и риболова. 

Укупна годишња сума осунчавања износи 2.068 часова, од тога на период 

од марта до октобра отпада 1.759 часова или 85% од годишње суме, што ово подручје 

сврстава у област умерене облачности. У јануару је најмање учешће сунчаних часова (65), а 

највеће у јулу(306). 
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Падавине у просеку износе 619 mm годишње. Средње месечне суме су највеће у мају (83 

mm), а најмање у фебруару (35 mm). Највише атмосферског талога добијају пролећни и 

летњи месеци са 344 mm или 56% од укупне годишње количине. 

Релативна влажност ваздуха је највећа у зимским месецима када су температуре ниске, док је 

у току лета најнижа. Она се креће од 64% до 71%, док је средња вредност притиска водене 

паре 8,5 mm/Hg са амплитудама у јануару од 4 mm/Hg до јула од 13,8 mm/Hg 

Ветрови се јављају као стални када и проузрокују локалне временске непогоде, или као 

повремени ако их стварају продори ваздуха из суседних области. Иначе, врло су значајан 

фактор јер утичу на климатске промене изазивајући разлике у температури, 

доносећи падавинеили сушу. Међутим, како Јагодинско поље одликује период тишина са 

60,4%, а период ветрова са 39,6%, они мало помажу у проветравању котлине од загађеног 

ваздуха и у растеривању магле, па и на манифестовању других појава. 

Најучесталије дува северозападни ветар са особином да доноси главне количине падавина 

под утицајем ваздушних струја са Атлантског океана и Јадранског мора. 

Други по учесталости је југоисточни ветар кошава који стиже преко долине Црнице и креће 

се низводно све до Багрданског теснаца. Долази са Карпатско-Балканских планина услед 

разлика у ваздушном притиску које настају као резултат високог ваздушног притиска који се 

образује изнад континенталних области (Украјина) и Средоземља где влада низак ваздушни 

притисак. Током пролећа и лета дува као сув и доста топао ветар са којим ретко стижу 

падавине чак и у току зиме, мада доноси сув снег и гради високе сметове изазивајући 

повећан осећај хладноће. 

Трећи по значају је хладни северац нарочито због утицаја на исушивање тла у периоду 

вегетације од јула до септембра. Знатно је ређи од октобра до јануара мада тада утиче на 

највеће температуре. 

Јужни ветар, развигорац, дува током целе године. У рано пролеће може да се нагло јави и 

дуже да траје изазивајући поплаве. Са њим се мешају локална југозападна ваздушна струјања 

из Левачке котлине или из Варваринског поља, али их Ђурђево брдо омета у продору ка 

Јагодини. 

Иначе, средња јачина ветрова износи око 2-6 бофора, што је равно кретању 2-5 m/s односно 

7-18 km/h, док максимална јачина иде и до 6-9 бофора, доводећи до озбиљних штета. Јаки 

ветрови обично не трају дуго, са изузетком кошаве која током зиме и пролећа дува и до 15 

дана са максималном снагом од 8 бофора, односно 55 km/h. 

Олујни карактер, често праћен градом, има западни ветар са највећом честином у току лета. 
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Прве људске заједнице појавиле су се пре 35.000 година, у току старијег камено доба. У 

кречњачком делу, источно до Јагодине, иако је познато стотинак пећина, до сада нису 

пронађени трагови човековог боравка, а са западног дела потичу непроучене фосилне кости 

човекове лобање из Јошине пећине крај манастир Јошаница. Једино поуздано станиште 

откривено је под Јерининим брдом код Баточине, уз обод општине Јагодина, у коме су 

нађени један људски зуб, коштане и кремене алатке и кости давно изумрлих животиња. 

Изсредњег каменог доба, од 8.000 до 6.000 година пре нове ере није познато ни једно насеље. 

Из доба млађег каменог доба познато је стотинак села у околини Јагодине. Лежала су на 

осунчаним падинама, крај река и у заклонима од ветра. У њима се живело у полуземуницама, 

а касније у кућама. На више места нађена је угљенисана пшеница, а међу животињским 

костима примерци припитомљеног говечета, свиње, овце и пса. Највредније остатке чине 

алатке, земљано посуђе са богатим декором и фигурине од печене земље у облику жене и, 

ређе, мушкарца. 

Античко доба 

У последњем миленијуму старе ере, Велика Морава је постала гранична зона у којој су се 

сретали културни утицаји Грка са југа, Трачана са истока и Илира са запада Балкана. Етно-

културна мешања допринела су да се у гвозденом добу развије култура регионализованих 

одлика на коју су преовлађујуће утицала илирска племена. Пред крај овог раздобља појавили 

су се Келти у оквиру освајачког похода према грчком светилишту у Делфима (направили су 

утврђење на врху Јухора), а на прелазу из старе у нову еру Дачани, прастановници 

данашње Румуније. Преко њих у ове крајеве стижу употреба новца, вештина у изради 

грнчарије са витлом, многе нове алатке, као и друге високоцивилизацијске тековине. Њихова 

насеља срећу се махом у Моравској котлини. На прелазу из старе у нову еру, Поморавље је 

ступило у непосредни додир са античким народима - Грцима и Римљанима. 

Додири са Грцима одвијали су се преко трговине којом су се бавили путујући трговци који су 

трампили скупоцене грчке занатске производе за домаће сировине. У прилог тим везама 

сведоце и новчићи грчких колонија нађених у неким селима у непосредној близини Јагодине. 

Римљани су се појавили као освајачи, привучени природним богатствима ових крајева, 

надирући преко Балканског полуострва из више праваца. Под римском управом домаћа 

племена су се први пут нашла у јединственој држави која је снагом оружја наметала своју 

управу, језик, писмо и друге облике материјалне и духовне културе. Највећи грађевински 

подухват представљао је пут дуж десне обале Мораве, крај којег су никле станице за размену 

коња и коначење путника или утврђења са посадама, те су тада постала и прва насеља у 

близини Јагодине. У исто време, дуж попречних саобраћајница подигнуте су многе тврђаве, 

попут Петруса код Параћина и низ других познатих као Јеринин град и Белица код Јагодине. 

Средњи век 
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Римско царство се 395. распало се на Западно и Источно римско царство (Византију). У тој 

подели Поморавље је припало Византији. Током сеобе народа од 3. до 7. века, Поморавље су 

пустошила, палила и пљачкала варварска племена, нарочито Готи, Хуни, Авари иСловени. 

Словенска насеља из овог периода евидентирана су на више од двадесетак места. 

Након успешно окончаног рата против Византије 1183. године, велики жупан Стефан 

Немања је избио са војском до Сава (река)Саве и Дунава, омогућујући бројним породицама 

да се из пренасељених крајева старе Рашке и Зете пребаце у освојене области. Симболичну 

границу према истоку, односно према освајачким интересима Угара, Бугара и нешто 

сталнијих од стране Византије представљала је Велика Морава, па дуж њене леве обале ничу 

феудални поседи, као нека врста истурених крајишника. 

На овом делу се јавља Жупа Белица која се у писаним изворима среће као једна од освојених 

области у рату 1183. године, чије се седиште из првих дана изгледа налазило на Јагодинском 

пољу. Према подацима из литературе, властелинско утврђење се налазило на Ђурђевом брду, 

заједно са некрополом, судећи по повременом налажењу скелетних делова и керамичких 

фрагмената. Утврђење је никло захваљујући стратешким вредностима места и грађевинском 

материјалу срушеног римског каштела, док је касније и само послужило да Турци лако дођу 

до материјала за своје објекте. 

Цивилно насеље је засновано са једне и друге стране Белице, силазећи низводно, у потрази за 

бољим земљиштем. Сеоце засновано на овом месту имало је и мањи трг, са црквом и 

некрополом која се, судећи по писаним подацима и археолошком материјалу, налазила на 

месту где је сада тзв. Стара општина у ширем центру Јагодине (данас дописништво Радио-

телевизије Србије). О имену овдашњег властелина и жупана Белице такође се мало зна. У 

народним песмама се помиње јагодински војвода Јакша, чији су синови, Петар и Марко, 

историјске личности, јер се често помињу у бојевима с Турцима почетком 15. века, али већ 

као избеглице у Угарској. Пољопривредом се бавио највећи део становништва Јагодине и 

околине. Гајене су све врсте житарица које су биле познате у средњовековној Србији 

(пшеница, јечам, просо, овас). Познато је било и шареничко вино. То вино је названо по брду 

Шаренику више села Лозовика удаљеног 15-20 километара од Јагодине. Гајен је лан у 

околини Јагодине, о томе говори топонимија (село Ланиште). Гајила се и свилена буба, 

традиција гајена задржала се у Белици до 20. века. Производио се и мед. 

Први сачувани писани документ у коме се спомиње име Јагодине-Јагодна (Јагодина по 

легендама од биљке јагоде или по девојци Јагоди), представља разрешница коју је дворска 

канцеларија деспота Стефана Лазаравића дала Дубровчанину Живулину Станишићу када му 

је престала царинска служба у Србији. Разрешница му је написана 15. јула 1399. године у 

Јагодини. Овај документ сведочи да је на месту данашње Јагодине постојало, за то време 

развијено насељено место. Сама чињеница да је могла да прими државне службе говори да је 

Јагодина тада имала већи значај од обичног насеља поред главног пута. 
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У Јагодини је издат на великом државном сабору још један документ деспота Стефана 

Лазаревића 1411. године, па је извесно да је Стефан тада пролазио и задржавао се на путу 

према Манасији коју је градио на десној обали Ресаве. Османлије освајају манастир 

Манасију 10. маја 1458. године, Јагодина убрзо после тога пада под туђинску власт. 

Турска владавина 

Турци током 15. и 16. века на темељима срушеног српског средњевековног сеоцета Јагодине, 

подижу своју паланку, коју страни путници у дневницима називају Јадунум, Еперис или 

Јасинце, све док се 1568. године, судећи по до сада познатим изворима није усталило име 

Јагодина. По Дефтеру Смедеревског санџака из 1476. године село Јагодина има 101 кућу и 4 

удовице и била је у оквиру тимара Милоша Белмужевића. Приход је износио 8.533 акче. 

Следећим пописом из 1516. године види се пад становника. Јагодина тада има 98 кућа раје, 

26 неожењених и 2 удовице 
[1]

. Јагодина средином 16.века постаје тимар Дервиш-бег 

Јахјапашића. Гради се велика џамија 1555. године (на простору преко пута старог Јухора). 

Нешто касније саграђена је и друга џамија (око простора данашњег Суда). Јагодина је имала 

и 2 караван-сараја и амам (јавно купатило). У Јагодини је по заповести Дервиш-бега, неки 

немачки сајџија изградио и сахат-кулу, што је у оно време била реткост и у Турској. 1553-

1557 путници је називају лепом паланком са 4 караван сараја и 2 џамије. У њој је живело 

вишеспахија и турских војника, а мање Срба хришћана. Имала је и турску школу. Цела 

долина Мораве је тада била под шумом. Цариградским друмом пут од Јагодине 

до Београда трајао је 4 дана. 

Јагодина се као турско насеље у почетку споро развијало. Са статусом паланке помиње 

се 1620. године, као мања станица на Цариградском друму. Године 1660. путописац Евлија 

Челебија наводи да варош има 1500 кућа и да целокупно живље чине исламизовани 

хришћани. Средином 17. века Јагодина добија и безистан. 

После аустријско-турског рата 1716-1718. Јагодина постаје седиште Јагодинског дистрикта. 

Према аустријском попису из 1721. Јагодина је имала 162 породице. После новог аустријско-

турског рата 1737-1739. Србија се враћа под османску власт. 

Борбе против Турака 

Са Кочином крајином од 1788. до 1791. године почињу ослободилачки ратови српског 

народа против Турака, а окончавају се Првим и Другим српским устанком од 1804. до 1815. 

године. У устаничким биткама које су вођене за и око Јагодине, насеље је паљено и рушено у 

више махова. Према записима савременика, најтежу катастрофу место је доживело 1813. 

године у току турске одмазде, када је изгорело „да се парче дрвета није могло наћи―. 

Две најважније битке на самом почетку Првог српског устанка одиграле су се у Јагодини. У 

њој се био утврдио један од дахија Кучук Алија са вођом крџалија Алијом Гушанцем. У 

првој бици Карађорђе је претрпео неуспех, а у другој је победио Турке и ослободио Јагодину. 
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У току Првог српског устанка, Јагодина је делимично попаљена. За време борби повремено 

се расељавало варошко становништво. Највише су страдали становници српске махале, 

приликом одмазде 1813. године. Исте године српске старешине су израдиле ратни план 

против Турака. 

По склапању мира 1815. године, Јагодина је до Хатишерифа 1830. године нахија са 

кнежевинама Левач и Темнић и са 140 села. После Хатишерифа 1833. године у Јагодини је 

седиште Расинског сердарства у које улазе Расина, Темнић, Левач и Белица. То је допринело 

развоју насеља са зградама Начелства и Магистрата. Са изградњом железнице 1844. године и 

подизањем нове цркве 1901. године, центар се премешта на садашње место. 

После Другог српског устанка, Јагодина се демографски мења, пошто 

се турско становништво исељава и тако смањује број градских житеља. Но и поред тога, 

Јагодина се привредно стабилизује и постепено развија као погранична варош (до 1833.) 

тадашње МилошевеСрбије. Захваљујући томе постаје занатско-трговачки центар Јагодинске 

нахије. 

На првом попису 1818. године, Јагодина је имала 276 домова са 494 харачких глава. 

Последња турска породица иселила се 1832. године. Већ 1837. године Јагодина је имала 

5.220 житеља, док је цела Србија имала 41.374 варошких становника. 1866. у Јагодини је 

живело 4.429 становника који су се бавили пољопривредом, трговином и занатством. 1876. 

године било је 91.88 % земљорадника. Неколико епидемија куге и неки други разлози 

изазвали су застој, па је 1900. године имала 4.765, а 1931. године 6.950 становника. 

Бржи развој Јагодине у 19. веку, нарочито педесетих година карактеришу оснивање првог 

индустријског објекта у Србији - фабрике стакла, као и почетак рада пиваре. Почетак 20. века 

Јагодина је дочекала са бројним индустријским предузећима, занатским и трговинским 

радњама. После Првог светског рата наставља се даљи развој Јагодине у важни привредни и 

културни центар Србије. 

Први светски рат 

Војни обвезници из Јагодине и околине углавном су били распоређени у састав 15. пука 

Тимочке дивизије (Стеван Синђелић). У Јагодини је мобилисано 773 обвезника а у 

Јагодинском срезу укупно је мобилисано 5 895 војних обвезника. Овај пук је учествовао у 

бици на Церу, Чеврнтији и Колубарској битки на положају Врапчево брдо. После нове 

офанзиве из октобра 1915. године, борбе се воде у Багрданском теснацу који бране 

Шумадијска дивизија, трупе одбране Београда и делови Тимочке дивизије. 

У Јагодини је формирана већ у септембру резервна војна болница у згради Учитељске школе. 

Јагодина је бомбардована 18. октобра 1915. (по старом календару) од стране немачког 

авиона, погинуло је 7 особа. Да би спречили надирање непријатеља дигнут је у ваздух мост 

преко Белице. Међутим, 12. пук аустроугарске војске је ушао у Јагодину. Јагодински срез је 

од 1. априла 1916. припао крушевачкој окружној команди аустругарске окупационе команде. 
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Тада је у Јагодини формирана команда среза (Berzik comanda), зграда команде налазила се у 

кући Таушановића (данас Народна библиотека). Непријатељ је спроводио тортуру и вешао 

недужне људе. Спомен на династију Карађорђевић је брисано а и имена улица су мењана. 

Јагодина је ослобођена 25. октобра 1918. године и том приликом је на улазу у Јагодину 

погинуо поднаредник Љубомир Митровић, познатији као поднаредник Љуба. Данас једна 

улица носи његово име. 

У спомен борцима из Првог светског рата подигнута су три споменика: 

 у порти Старе цркве, откривен 27. маја 1927.године 

 крајпуташ у улици Јованче Мицића, посвећен Живојину Глигоријевићу 

 велелепни споменик у центру града подигнут прилозима грађана у периоду 1921-1931. 

године. 

 

Други светски рат 

Према Београду напредује немачка Прва оклопна група из правца Бугарске. Њена 

претходница била је 10. оклопна дивизија, која се 10. априла нашла пред Јагодином. Бранећи 

град погинуо је 21 војник, 19 грађана Јагодине и 4 грађана околних места 
[2]

. 

Белички срез дошао је под команду Фелдкомандатуре у Нишу и Крајскоманде у Крушевцу. У 

Јагодини се налазила месна команда (Ортскоманда). Дана 31. децембар 1941. године Србија 

је подељена на 14 округа. Јагодина је постала седиште Округа моравског. Жандарми су 

остали на својим местима а након оснивања владе генерала Милана Недића појављују се 

војне формације. У Јагодини бива стациониран Други одред оружане силе. 

Добровољци Димитријa Љотића долазе у Јагодину током октобра и новембра. 

Четници Драже Михаиловића формирају Јагодински четнички одред док партизани 

формирају Беличку чету 23. јула 1941. године. 

Пре Другог светског рата североисточно од Јагодине налазио се аеродром „Јошје‖. Ту је 

деловао месни одбор Краљевског југословенског aероклуба Наша крила. После Априлског 

рата Немци су ту имали своје авионе. У ноћи између 18. и 19. јула 1941. године по директиви 

ОК КПЈ у Јагодини формирана је диверзантска група од 9 људи чији је задатак био да запале 

хангар и авионе. Група је била састављена од комуниста и симпатизера НОП-а. Чинили су је: 

Раде Солунац, секретар МК КПЈ у Јагодини, Љуба Антић, Живорад Милојевић, Драган 

Ђорђевић, Милорад Стаматовић Раца, Радомир Ђорђевић, Коста Поповић, Љубиша Крстић 

Чекрк и Драгомир Радосављевић Ждрпа. Диверзија је успела и том приликом су запаљена 4 

авиона и хангар. 

Немачка 7 СС дивизија „Принц Еуген― бранила је пругу одступницу немачким трупама 

из Грчке на линији Сталаћ - Лапово. Посебно су били утврђени на висовима око Јагодине и 

Параћина. Насупрот њих биле су јединице Црвене армије (пд командом маршала Толбухина) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#note-1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%89%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/7_%D0%A1%D0%A1_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0


и јединице Народноослободилачке војске Југославије. Те јединице су напредовале из источне 

Србије преко Кучаја. 

12.-13. октобра Немци напустају Параћин без борбе, док су од 11.-13. октобра вођене су 

борбе за Ћуприју која је ослобођена 13. октобра. Немци су срушили пешачки мост, а 

покушали су да сруше и железнички, али је неко пресекао каблове и на тај начин спречио 

рушење. Главни и најдужи окршаји за дефинитивно ослобађање Поморавља вођени су око 

Јагодине. Немци су се овде огорчено бранили недељу дана. Прва линија фронта је најпре 

била Морава, а затим су се Немци повукли на бедеме железничке пруге. Ту су се борбе 

између реке и пруге водиле често и прса у прса, а сама железничка станице је више пута 

прелазила из руке у руку. Немци су имали осматрачнице на црквеном звонику и на силосу, 

па су имали преглед ситуације, што им је помогло да ефикасније користе артиљерију и тиме 

да се дуже одрже. Тек по почетку дејствовања совјетских „каћуша― Немци су напустили 

град. То се десило у ноћи између 16. и 17. октобра. За собом су минирали све мостове, па и 

мост на Белици. Истог дана ослобођен је и Рековац и део Левча. 

22. септембра 1946. на месту старог споменика подигнут је нови споменик Светозару 

Марковићу, а град је тог дана добио назив Светозарево. Светозарево, па поново Јагодина, је 

израсло у модеран привредни, културни и административни центар Поморавског округа. 

Демографија 

На првом попису 1818. године, Јагодина је имала 276 домова са 494 харачких глава. 

Последња турска породица иселила се 1832. године. Већ 1837. године Јагодина је имала 

5.220 житеља, док је цела Србија имала 41.374 варошких становника. 

Године 1866. у Јагодини је живело 4.429 становника који су се бавили пољопривредом, 

трговином и занатством. 1876. било је 91.88 % земљорадника. 

Неколико епидемија куге и неки други разлози изазвали су застој, па је 1900. године имала 

4.765, а 1931. године 6.950 становника. Године 1961. имала је 19.759 становника, а 1971. 

имала је 27.500 становника. 

У Јагодини живи 28809 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 

39,8 година (38,6 код мушкараца и 41,0 код жена). У насељу има 12987 домаћинстава, а 

просечан број чланова по домаћинству је 2,74. 

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

График промене броја 

становника током 20. века 

Демографија 

Година Становника 

1948. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/16._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1946
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/1818
http://sr.wikipedia.org/wiki/1832
http://sr.wikipedia.org/wiki/1837
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1866
http://sr.wikipedia.org/wiki/1876
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1900
http://sr.wikipedia.org/wiki/1931
http://sr.wikipedia.org/wiki/1961
http://sr.wikipedia.org/wiki/1971
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#note-2
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Црква светог Петра и Павла у Јагодини 

Поморавље је релативно богато споменицима средњевековне културе, јер је то била 

позорница вазних историјских збивања. У трећој четвртини 13. века, под ударцима Турака, 

економски, политички и културни центар помера се на север у области Западне и Велике 

Мораве. Удаљени од изворних области Рашке и македонске школе, односно српско-

византијске школе, моравски неимари стварају нове архитектонске комбинације у којима 

користе тековине својих претходника, али их у исто време освежавају новим елементима 

источњацког порекла. Тако настаје нова архитектонска школа под именом моравска школа. 

У непосредној близини Јагодине налазе се значајни споменици ове школе-

манастири Раваница, Манасија, Каленић, Јошаница и у рушевинама Сићевац. Остали мање 

познати манастири су Томић, Јаковић и Ивковачки. 

У Јагодини се налази и конак хајдук Вељка Петровића са почетка 19. века, као и три цркве. 

Манифестације 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1953._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B5.D1.92.D0.B5.D1.9A.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#note-3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%9B_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 Дани комедије 

 Музичка јесен (Јагодина) 

 Сусрети села 

 Октобарски салон наиваца 

Житељи Јагодине, поред манифестација у локалном окружењу учествују и у другим 

срединама. То је "Фестивал позоришних праизведби" у Параћину, "Прођох Левач, прођох 

Шумадију" у манастиру Каленић, "Дани српског културног преображења" у 

манастиру Манасија. 

Сликарство 

У Јагодини, живео је и радио велики српски књижевник, песник и сликар, боем и 

бунтовник Ђура Јакшић. Он је тада предавао у јагодинској реалки цртање, али од његових 

дела из тог времена у граду није ништа сачувано. После боравка Ђуре Јакшића, ликовни 

живот дуго не бележи неки значајнији успех. 

Музика 

Богато музичко и народно стваралаштво овога краја одувек је привлачило композиторе и 

било изазов. Мокрањац је, на пример, познату песму „Маро Ресавкињо― без икаквих 

мелодијских измена унео у своју другу руковет. Из обиља музичког фолклора овога краја 

споменимо песму „Ој Мораво―, која је створена у овом крају али је као бисер народног 

стваралаштва постала својина свих наших народа, и коло „Моравац―. 

Познатији композитори и музички прегаоци који су радили у Јагодини: 

 Владимир Ђорђевић, професор музике у Учитељској школи с почетка овог века. 

 Миленко Пауновић, такође професор музике у Учитељској школи творац дела „Прва 

југословенска синфонија― које је први пут изведено у Љубљани 1924. 

 Угљеша Смиљанић, професор музике у Учитељској школи дошао је из Сарајева између 

два рата. 

 Вељко Комарек, који посебно био заслужан за формирање музичке школе 1952. године. 

 Густав Брили, први директор музичке школе (150-180 ученика годишње) 

Познати јагодински бендови: 

 Црни Лилихип, бенд основан осамдесетих. Имају само један албум: 

 Црни Лилихип (Urbazona/Trotorock 1995) 

 Етиопиа, панк рок бенд основан 1984. године. Имају само један албум: 

 Етиопиа (1990) 

 Alister Алистер, метал бенд основана 1998. године. Имају четири албума: 

 Obscurity (One Records, 2002) 

 Memories and Dreams (One Records, 2002) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%92%D0%BE%D1%85_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%92%D0%BE%D1%85_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%92%D0%BE%D1%85_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%92%D0%BE%D1%85_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1924
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D1%99%D0%B5%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1952
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alister&action=edit&redlink=1


 Where Angels Bleed (Самоиздање, 2006) 

 Отров (BS Production, 2010) 

 Infest Инфест, треш метал бенд формиран 2003. године, освојили су награду публике на 

Зајечарској гитаријади 2004. године. Имају три албума и ЕП: 

 Anger Will Remain (Terror Blast Production, 2006) 

 Christ Denial EП (Самоиздање, 2008) 

 Onward to Destroy (Grom Records/Zero Budget Production, 2009) 

 Everlasting Genocide (Butchered Records/Grom Records/Zero Budget Production/Terrorblast, 

2011) 

 Decrepancy Декрепанси, death метал бенд формиран 2004. године. Имају један албум. 

 Paralyzed Will (No Label Records, 2012) 

Позориште 

 Народно позориште Јагодина 

 Аматерско позориште Јагодина 

 Дечје позориште „Станиславски― Јагодина 

Музеји 

 Завичајни музеј Јагодина 

 Музеј наиве Јагодина 

 Музеј воштаних фигура Јагодина 

Остало културно наслеђе 

 Народна библиотека „Радислав Никчевић― 

 Споменици у Поморављу 

 Археолошка налазишта у општини Јагодина 

Старе кафане 

 „Солун‖ кафана 

 „Шарена кафана‖ 

Биоскоп 

После II светског рата библиотека и два мања биоскопа представљали су једини културни 

потенцијал града. У данашњем јагодинском биоскопу који служи и као позоришна 

дворана има места за 500 гледалаца. 

Образовање 

Прва основна школа у Јагодини основана је 1808. године. Нема много података о томе 

колико је ђака било уписано, ко их је и чему учио, али може се претпоставити каква је та 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Infest&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%88_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Decrepancy&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%E2%80%9E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9C_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98_%D0%B2%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%E2%80%9E%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%E2%80%9E%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%E2%80%9D_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1808


школа могла бити пре другог устанка, пре ослобођења Србије и пре Вукове реформе језика. 

Али, ма какав био, овај зачетак школства у општини Јагодина заслужује помен. 

Све до краја Другог светског рата, и једно време после тога, постојало је четвороразредно 

основно школовање. Али пре рата, велики део деце није био обухваћен школовањем. 

Огроман број остајао је у буквалном смислу неписмен. 

Тек после рата озбиљно се пришло проблему описмењавања као предуслову за извлачење из 

вековне заосталости и бржи развитак. Уведено је обавезно основно школовање у трајању од 

осам година. Али за потпуно остварење ове обавезе било је потребно много напора. 

Материјална база школства у сиромашној и ратом опустошеној земљи била је веома слаба. 

Неодговарајуће и дотрајале школске зграде, недостатак учила и стручног наставног кадра... 

воља и ентузиазам, жеља да се победе све невоље и да се изгради боље сутра, учинили су да 

упркос свему, школство и у тим тешким данима постигне значајне резултате у 

ликвидирању неписмености и ударању темеља за ново, савремено школство, у складу са 

нашом друштвеном стварношћу и великим потребама које она намеће. 

Образовни центри у Јагодини: 

 Педагошки факултет Јагодина 

 Мегатренд универзитет у Јагодини 

 Гимназија Јагодина 

 Школски центар Јагодина 

 Музичка школа Јагодина 

 Средња медицинска школа Милутин Миланковић, део Образовног система Милутин 

Миланковић у Београду 

Основне школе у Јагодини: 

 ОШ Милан Мијалковић 

 ОШ Горан Остојић 

 ОШ Рада Миљковић 

 ОШ Бошко Ђуричић 

 ОШ 17. октобар 

Привреда 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D1%83_%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%A8_17._%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1


 

Аква парк у Јагодини 

Четрдесетих година 19. века у условима бурних економских процеса првобитне акумулације 

и напора на изграђивању модерне буржоаске државе, јавила се потреба за првим 

инвестирањем у индустрији. Интерес се изражавао за стварање сопствене индустрије, за 

производњу робе широке потрошње. Сиромашна и привредно неразвијена земља, због 

несташице капитала, техничких средстава и искустава, морала је да се ослони на странце. 

Напори у том правцу, иако је било извесног интересовања, нису уродили плодом, јер су они 

постављали неприхватљиве услове. Стога је држава морала сама да преузме улогу 

инвеститора. Истовремено се јавио интерес и код домаће трговачке и чиновничке буржоазије 

за инвестирањем у индустрију. 

Између више предлога и понуда Совјет је једино прихватио понуду Аврама Петронијевића, 

тадашњег министра спољних послова, јагодинског грађанина, за подизање фабрике стакла у 

Јагодини. Очигледно је да капитала у Србији није било довољно. Капитал који се стекао у 

малобројној богатој чиновничкој и трговачкој буржоазији био је недовољан за веће захвате у 

индустрији. Ипак, чињеница да се у старој Јагодини већ средином 19. века, налазе међу 

првим и ретким индустријским капацитетима у Србији две фабрике говори о важности овог 

града, његовој економској снази, угледним људима и развијеним контактима са главном 

управом земље и државаним центром. 

 Фабрика стакла (Јагодина) 

 Јагодинска пивара 

 „Минел", основана је као занатска радионица 1893 год. Са променљивим успехом 

пословала је све до 1948 када национализацијом постаје Државна ливница „Милан 

Мијалковић― Светозарево. 

 „Јухор" - експорт, Индустрија месних производа и конзерви 

 „Будућност", фабрика намештаја и амбалаже 

 „Ресава", индустрија конфекције и трикотаже 

 „Нови пут", графичко издавачко предузеће 

 „Поморавље― 

 Фабрика каблова Светозарево, ФКС 1955. године подигнута је Фабрика каблова у близини 

Јагодине крај села Бресја. 

 „Елмос― фабрика електромеханичких производа, подигнута 1961. године 

 „Металка Мајур― производња електроматеријала, основана 1986. године 

 „Јагодинска прометна банка а.д.― Јагодина 

Аеродром 

Јагодина је добила аеродром 1938. године и налазио се североисточно од града. Цивилни и 

војни аеродром је укинут 1952. године, а писта је претворено у пољопривредно земљиште. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%98%D1%83%D1%88%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_(%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE,_%D0%A4%D0%9A%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%98%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B0.%D0%B4.&action=edit&redlink=1


Године 2012. Јагодина поново добија аеродром. Овог пута за спортске авионе али се очекује 

изградња спортско-пословног аеродрома. Садашњи аеродром се налази код Барутане на 

Штипљанском путу. 

Туризам 

Парк Педагошког факултета 

Пaрк Педагошког факултета основан је 1898. године, и један је од најстаријих у Србији. 

Основао га је Сретен Аџић (први управник Мушке Учитељске школе у Јагодини) заједно са 

Ботаничком баштом која је била уз парк. 

Лошим поступањем претходних општинских власти парк је смањен на рачун зграда и улица. 

Уклоњен је и стакленик Ботаничке баште, који се налазио испред старе зграде Учитељског 

школе. Неки уништени делови баште старији су и од једног дела Ботаничке баште у 

Београду. Велика штета парку учињена је 2011. када је група вандала поломила око 40 

младих садница. Данас парк има површину од 1, 67 хектара и има 215 стабала и 40 врста 

дрвећа. 

У Парку се налазе и један храст лужњак стар више од 500 година, платан старости 113 

година, два стабла гинко имају више од 44 година, 20 стабала лешника су висине 30 метара, а 

стабло глога високо је 5 метара. 

Аква Парк 

Аква Парк је саграђен 2007. године и налази се у склопу спортско-туристичког комплекса 

„Ђурђево брдо―. Тренутно има 6 базена са воденим атракцијама и систем тобогана дужине 

око 400 метара. 

Зоолошки врт 

Зоолошки врт отворен је 10. јула 2006. године и налази се у склопу спортско-туристичког 

комплекса „Ђурђево брдо―. Простире се на 2,5 хектара и има велики број животињских 

врста. Главна атракција јагодинског зоолошког врта је жирафа Јованча. 

Личности 

 Светозар Марковић 

 Ђура Јакшић 

 Хајдук Вељко Петровић 

 Коча Анђелковић 

 Милоје Теодоровић 

 Стевча Михаиловић 

 Звонко Милојевић 

 Зоран Миленковић 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1


 Станко Арамбасић 

 Стефан Јаковљевић је вођа устаника из јагодинске нахије у Првом српском устанку. 

 Вукоман из Јагодинске нахије је ушао у Правитељствујушћи совјет, када се он проширио 

1804. године. 

 Велисав Станојловић, постаје члан Правитељствујушћег совјета 1807. и прелази у 

Београд. 

 Проклета Јерина 

 Кучук Алија 

 Горан Остојић 

Догађаји 

 1737. Прокламација о рату против Турака 

 1814. Хаџи Проданова буна 

 1815. године отворена је прва основна школа у Јагодини. 

 1846. године отворена је фабрика стакла „Аврамовац―, на реци Белици испод Црног врха. 

Оснивач и власник је Аврам Петронијевић. То је прва фабрика стакла у Србији 

(Параћин 1907, Панчево 1930). 

 1884. Прва Железница у Србији стиже у Јагодину 

 

Аранђеловац 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1737
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1814
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1815
http://sr.wikipedia.org/wiki/1846
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1907
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1930
http://sr.wikipedia.org/wiki/1884
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


 

Координате: 44° 18′ 15" СГШ, 20° 33′ 22" ИГД 

Аранђеловац 

 

Поглед на Аранђеловац са Букуље 

 

Административни подаци 

Држава   Србија 

Управни округ  Шумадијски 

Општина Аранђеловац  

Географски подаци 

Географске 

координате 

44° 18′ 15" СГШ 

20° 33′ 22" ИГД 

Временска зона 

средњоевропска: 

UTC+1 

Надморска висина  259 m 

Становништво (2002) 

број становника 24309 

Остали подаци 

Поштански број 34300 

34303 

Позивни број 034 

Регистарска ознака AR 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86&params=44_18_15_N_20_33_22_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


Аранђеловац је градско насеље и седиште општине Аранђеловац у Шумадијском округу. Налази се у 

подножју планина Букуља и Венчац на око 255 m надморске висине, на 76 km од Београда. Према 

попису из 2002.било је 24309 становника (према попису из 1991. било је 23750 становника). 

Етимологија 

Садашња територија града највећим делом је припадала селу Врбица. Пошто је кнез Милош често 

боравио у лечилишту Буковичке бање одлучи да у Врбици 1858. године подигне цркву (једну од 

неколико покајница) и посвети је Светом Арханђелу Гаврилу, а од дела села Врбице са делом села 

Буковик формира варош којој даје име Аранђеловац. 

Историја 

Аранђеловац је млад град. Основу града чине Буковик и Врбица. Најстарији писмени подаци о Буковику 

потичу из 15. века. У средњем веку цео крај је био повезан са Рудником, тада најважнијим месту у 

Шумадији. Када суОсманлије 1459. освојили Смедерево, њихова војска је овладала и овим крајем. Павле 

Бакић је из Венчаца са 1000 ратника прешао у Угарску и постаје српски деспот. Аустрија је 1718. године 

завладала северним крајевима централне Србије. Централна Србија под Аустријанцима добила је 

статус Војне командатуре Краљевине Србије. У то време помиње се Врбица као ненасељено место у 

крагујевачком дистрикту. Године 1735. у Врбици се помиње шанац са око 50 домова и можда 300 до 350 

становника. Командант шанца био је Мијушко Кујунџић који је заповедао свим војним обвезницима 

овог краја. Османлије су 1739. године поново завладали централном Србијом. Њихове репресалије 

изазвале су још једну велику сеоба Срба у крајеве северно од Дунава и Саве. Многи су тражили спас 

у хајдучији. Иако су Османлије послали своје елитне трупе, јаничаре, хајдучија се у целом региону 

јужно од Дунава и Саве није могла угушити, исто због Царске Аустрије у суседству у коју су хајдуци 

могли да се повуку или прикључе разним војним јединицама. Први српски устанак је 

избио 1804. године, у Орашцу, где су се скупили народни прваци и угледни људи. Устанике је заклео 

буковички прота Атанасије. 

После српских устанка 1804 и 1815. место се развија и напредује. Илија Гарашанин је рођен у 

селу Гараши. Михаило Обреновић гради Старо здање као своју летњу резиденцију. Аранђеловчани су 

важили као одани Обреновићима, те су немило прихватили смену краљевске династије 1903. године. 

Године 1941. Коста Пећанац позива на Букуљи сабор предратног четничког удружења и предлаже 

сарадњу са Немцима. Након сабора Пећанац одлази у источну Србију. Комунистичка 

власт Југославије доводи 1945. у Аранђеловац црногорског митрополита Јоаникија Липовца где је 

убијен. Место где почивају његови земни остаци је до данас остало непознато. 

Аранђеловац је у Другом светском рату ослобођен у борбама септембра 1944. године. 

Демографија 

У насељу Аранђеловац живи 19575 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 

38,7 година (37,5 код мушкараца и 39,8 код жена). У насељу има 8339 домаћинстава, а просечан број 

чланова по домаћинству је 2,91. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1858
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1459.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1718.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1735.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D1%98%D1%83%D0%BD%D1%9F%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1739.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1804.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1815
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1903
http://sr.wikipedia.org/wiki/1941.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/1945
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0_1944.


Ово насеље је скоро у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у другој 

половини XX века се становништво петоструко увећало. 

График промене броја 

становника током 20. века 

 

 

Демографија 

Година Становника 

1948. 
4278 

[1]
 

1953. 
6368 

 

1961. 
9837 

 

1971. 
15545 

 

1981. 
21379 

 

1991. 
23750 23153 

2002. 
25199 24309 

 

 

Привреда 

 

 

Трг у Аранђеловцу 

Најпознатије предузеће из Аранђеловца је АД "Књаз Милош" које сем поменуте минералне воде, 

производи и пуни сокове и енергетске напитке. Холдинг корпорација "Шамот" производи ватросталне 

материјале и врши експлоатисање руда, а за "Електропорцелан" производи електропорцелан и 

изолаторе. Електрокерамика производи се у ДД "Елка". Експлоатацију мермера врши предузеће 

"Венчац" а производњом ПВЦ цеви бави се ПП "Пештан". ДД "Кубршница" производи грађевински 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1953._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B5.D1.92.D0.B5.D1.9A.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0


материјал (опеке и монтажне носаче). Поред поменутих постоји велики број мањих приватних 

предузећа. 

У Аранђеловцу постоје три хотела: "Старо здање", "Шумадија" и "Извор", одмаралиште ИНО, мотел 

"Ловачки дом" на Букуљи, те велики број приватних смештајних капацитета и мноштво кафића и 

ресторана. 

Знаменитости 

 

Аранђеловац је најпознатији по благотворности киселе воде којом је још 1811. године своје здравље 

крепио Доситеј Обрадовић. На лични захтев кнеза Милоша, буковичка вода је допремана у бутелама и 

коришћена на двору, а почетком XX века почиње и ручно флаширање киселе воде "Књаз Милош". Ова 

вода је често добијала медаље за квалитет. Поред овога, веома је познат велелепни парк Буковичке бање 

који се простире на површини од 21,5 ha са сталном поставком мермерних скулптура, најпознатијих 

наших и светских аутора, насталих у тридесетогодишњем постојању међународне смотре уметности 

„Мермер и звуци― која поред мермерних скулптура организује и манифестацију „Свет керамике―, а 

организује и позоришне представе, концерте и фолкорне приредбе. Све манифестације обављају се на 

летњој отвореној сцени или у прелепој „Сали кнежева― хотела „Старо здање―, грађевине старе преко 150 

година, која потиче из времена династије Обреновић. У парку се налази и павиљон књаза Милоша и 

неколико извора минералне воде која се у бањском лечилишту користи заједно са глином за лечење 

обољења гастроинтестиналног и хепатолибијарног система, болести респираторног система и повреде 

локомоторног система. 

 

 

Старо здање 

Споменик устаницима из Првог српског устанка налазе у селу Орашац 6 km од Аранђеловца, где се 

налази меморијални комплекс смештен око Марићевића јаруге где је започето стварање модерне српске 

државе, а Карађорђе изабран за вођу устанка. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1811
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)


Аранђеловац има и два Храма Св. архангела Гаврила. Један је онај у коме је служио прота Атанасије 

буковички, који је заклео устанике на верност отаџбини, подигнут 1835. године на темељима 

средњевековне цркве из 1480. године. Други је подигао кнез Милош, онај по коме је Аранђеловац добио 

име. Новосаграђен Храм Св. Ап. Петра и Павла један је од највећих у Шумадији. У близини се налази 

некадашњи средњовековни Манастир Светог Архангела Михаила у Брезовцу, цркве брвнаре 

у Венчанима и Даросави. У непосредној близини, у Тополи налази се маузолеј краља Петра I 

наОпленцу као и Карађорђева црква, затим средњевековни 

манастири Вољавча, Никоље и Благовештење. 

На 10 km од Аранђеловца је 1976. подигнуто акумулационо Гарашко језеро за снадбевање водом 

Аранђеловца и околине. Језеро се простире на површини од око 65 ha, највеће дубине 22 m, порибљено 

је и представља омиљено излетиште грађана Аранђеловца заједно са базеном поред самог језера и 

спортским теренима. 

Аранђеловачки музеј има своју сталну поставку коме припада Рисовачка пећина, на самом улазу у град, 

из доба неолита, а у близини које се налази и етно-кућа. 

 

Градска општина Младеновац 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1835
http://sr.wikipedia.org/wiki/1480
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D1%99%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5_(%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1976
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Градска општина Младеновац 

 

Општина Младеновац у Србији 

 

Опште информације 

Површина (2004) 339 km² 

пољопривредна 27 161 ha 

шуме 3 060 ha 

Становништво (2002) 52 490 ст. 

Природни прираштај (2004) -4.7 ‰ 

Број насеља 22 

Администрација 

Округ Град Београд  

Општина нема 

Председник општине Бранислав 

Јовановић 

Статистика 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Општина Младеновац је београдска општина. Заузима површину од 33.904 ha, на којој живи 56.389 

становника. 

По легенди, постанак имена се везује за извесног Младена који се са своја два брата населио у овај 

опустели крај после Косовског боја. Браћа су се разишла, а место где се населио Младен названо је 

Младеновац. Први званични подаци о насељу на овом подручју спомињу се у турском попису 

становништва из 1528. У саставу београдских општина је од 1971. 

Дан општине је 2. август, дан када је Младеновац 1893. проглашен за варош. 

Уопштено 

 Органи Општине - Скупштина општине (55 одборника) - Председник општине (Бранислав 

Јовановић) - Општинско веће (9 чланова, укључујући председника општине као председника Већа и 

заменика председника општине) 

 Месне заједнице - Укупно 24 (5 градских, 4 приградске и 15 сеоских месних заједница) - Амерић, 

Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, Марковац, 

Пружатовац, Рабровац, Сенаја, Шепшин 

 Сеоске месне заједнице: Влашко Поље и Мала Врбица, приградске месне заједнице Рајковац, 

Међулужје, Границе и Село Младеновац и градске месне заједнице «Центар», «25. мај», «Селтерс», 

«Драпшин» и «Баташево». 

Насељена места 

Општина Младеновац има 22 насеља и то: 

Сеоска насеља су: 

 Амерић 

Дужина путева (2008) 207 

Број запослених становника 11 735 

Основне школе (2007/2008) 24 

Број ученика 4 987 

Средње школе (2007/2008) 3 

Број ученика 2 073 

Интернет страница www.mladenovac.rs  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/1528
http://sr.wikipedia.org/wiki/1971
http://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1893
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%9B
http://www.mladenovac.rs/


 Белуће 

 Бељевац 

 Велика Иванча 

 Велика Крсна 

 Влашка 

 Дубона 

 Јагњило 

 Ковачевац 

 Кораћица 

 Мала Врбица 

 Марковац 

 Пружатовац 

 Рабровац 

 Сенаја 

 Црквине 

 Шепшин 

Приградска насеља су: 

 Рајковац 

 Међулужје 

 Границе 

 Младеновац (село) 

Градско насеље 

 Младеновац 

Увод 

Територија општине Младеновац, једне од седамнаест градских општина у граду Београду, налази се у 

северном делу ниске Шумадије, на надморској висини од 113 до 518 m и обухвата већи део слива 

речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице, са периферним планинским подручјем Космаја на западу. 

Општина Младеновац је окружена територијама општина Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска 

Паланка, Топола и Аранђеловац. Подручје општине има карактеристике умерено-континенталне климе, 

са просечном годишњом температуром од 10,7 °C и са просеком падавина од 649 mm. Град Младеновац, 

који се налази у централном делу општине, на 138 m надморске висине, као и целокупна општина, има 

повољан географски положај. Кроз општину и град пролази моравско-вардарско-нишавска железничка 

пруга, Београд-Ниш-Софија, што омогућава изванредне железничке комуникације. Кроз терирорију 

општине пролази и аутопут Београд-Ниш, од кога се у Малом Пожаревцу одваја магистрални пут за 

Младеновац, тако да град има кратку везу са овом најважнијом саобраћајницом. У Младеновцу се од 

магистралног пута за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смедерево и Смедеревску Паланку, тако 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D1%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%98_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


да је општина одлично повезана са околним градовима. Град има везу и са Београдом и то аутопутем (54 

km) и преко Раље и Авале (56 km). Близина Београда општини Младеновац пружа изванредна 

географске предности у односу на друге градове. 

Настанак и развој 

На територији данашње општине Младеновац прва насеља формирана су у периоду праисторије, о чему 

сведоче бројна археолошка налазишта и око 200 остатака праисторијских насеља. Данашња насеља у 

младеновачком крају помињу се још у средњем веку, у доба Деспота Стефана Лазаревића. Развој 

саобраћаја утицао је на формирање варошког насеља на атару ранијег села Младеновца. Ново насеље се 

развијало око железничке станице подигнуте одмах по изградњи пруге 1882. године и механе "Космај", 

данашње "Старе механе". Указом Краља Александра Обреновића, 1893. године, насеље је проглашено за 

варошицу, а варошица Младеновац добила је име по селу у чијем атару је настала. Назив "Младеновац", 

према легенди, потиче од Младена, једног од тројице браће који је 200 година после Косовског боја 

дошао у овај крај. Место где су његови потомци формирали породице по њему је добило назив 

Младеновац. 

Култура, образовање и информисање 

 

 

Грб Младеновца 

Грађани општине Младеновац своје културне потребе задовољавају уз помоћ установа које постоје у 

Младеновцу: Библиотеке "Деспот Стефан Лазаревић" са око 60.000 књига, Центра за културу у 

Младеновцу у коме постоји савремена биоскопскасала са великом позорницом и Музеја са сталним и 

повременим поставкама и археолошком, етнографском, историјском и уметничком збирком у којима се 

чува културно-историјско богатство Младеновца. Младеновац је познат и по манифестацијама као што 

су Ликовна колонија, Шумадијске метафоре и Међународни фестивал фолклора. Аматерско 

стваралаштво је веома развијено и одвија се преко културно-уметничких друштава: "Војвода Катић", 

"Шумадија", "Извор" и "Романо Ило". У оквиру Библиотеке "Деспот Стефан Лазаревић", почетком 2005. 

године, почела је са радом Драмска радионица са тенденцијом да временом прерасте у позориште. 

Основно образовање се одвија у 7 основних школа са 17 издвојених одељења, а средње у Гимназији и 

Техничкој школи. У Младеновцу постоји и Школа за образовање одраслих и Основна музичка школа 

"Стеван Христић". 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


Припремна настава у граду одвија се у 3 објекта предшколске установе "Јелица Обрадовић", у којој се 

организује и дневни боравак деце до предшколског узраста.. Припремна настава у селима се одвија у 

оквиру школских објеката. Информисање грађана о темама и догађајима из Младеновца обезбеђено је 

путем средстава информисања којима је оснивач општина и то Јавног предузећа за информисање 

"Младеновац", у оквиру кога функционише Радио Младеновац и Телевизије Младеновац - 

Дописништва Студија Б. Информисањем из Младеновца баве се и електронска средства информисања: 

Радио-телевизија М ПЛУС, Телевизија "Тенеси", радио "Хелп", који са истоименим часописом ради у 

оквиру Хуманитарног центра "Хелп", и штампана средства информисања, недељни листови "Печат" и 

"Дневне младеновачке", која су у приватном власништву. 

Пољопривреда 

Подручје општине Младеновац са својих 15 села представља привредно-демографски рејон који 

располаже одличним природним и економским условима за развој биљне, воћарске и виноградарске 

производње. Биљна и сточарска производња првенствено се огледају у производњи сировина и 

заснивају се на око 27.000 ha обрадивог земљишта и на већ изграђеним капацитетима (објектима). У 

приватном власништву налази се значајан број објеката - 119 мини говедарских фарми, 33 фарме 

живине, 12 приватних предузећа за прераду меса - од којих је по обиму прераде најзначајније ПП 

"Дамњановић" и 9 индустријских пекара и пекарских радњи. Производња сировина огледа се и у великој 

производњи млека које се предаје сабирној млекари "Имлек"-а у Влашком пољу и млекари "Границе". У 

селима се одгајају квалитетна говеда сименталске расе, а последњих година успешно се ради и на 

селекцији оваца виртемберг расе. Захваљујући природном терену и условима, у поједним селима 

општине заступљена је воћарско-виноградарска производња са тенденцијом подизања нових засада 

коштичавог и јагодичастог воћа, а предстоји и интензивнија производња ратарских и повртарских 

култура на уређеном комасационом земљишту. У општини постоји више задружних организација. 

Садашњи ниво организованости не обезбеђује овим задругама у потпуности бављање основном 

функцијом, тако да предстоји систематско решење задругарства. Пословање активних земљорадничких 

задруга ("Слога", "Павле Степановић", "Рабровац", "Влашка", "Пружатовац") је базирано на стручном 

спровођењу мера селекције и матичне евиденције у сточарству, првенствено у говедарству и овчарству, 

као и набавци репро материјала за сезонске радове. Задруге и произвођачи који се баве сточарском 

производњом освајају значајна признања на сајмовима и сличним манифестацијама. Пољопривредна 

домаћиинства која се баве специјализованом производњом, због остварења заједничких циљева у 

производњи и пласману својих производа, формирају своја удружења, тако да у општини постоје 

регистрована удружења одгајивача: говеда, оваца, пчела, као и Удружење воћара и виноградара. 

Здравствена заштита животиња успешно се обавља захваљујући организовању службе ветеринарске 

заштите у свим селима. Завод за пољопривреду "Космај", саветодавним радом стручних служби из 

области сточарства, ратарства, воћарства и заштите биља, значајно утиче на развој аграра и доприноси 

успешном спровођењу мера на унапређењу пољопривредне производње. 

Туризам 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%91
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0


Са околином богатом природним лепотама, познатим бањама и минералним водама, културно-

историјским споменицима, у непосредној близини Космаја и надомак Београда, Младеновац има све 

услове да буде на туристичкој мапи Србије. За сада, једино је опремљена и користи се "Селтерс бања" 

као објекат здравственог туризма републичког значаја. Бања функционише у оквиру Института за 

рехабилитацију Београд са 760 постеља и значајним дијагностичко-терапеутским простором за 

физикалну медицину. У саставу Института је и хотел „Селтерс― са затвореним базеном, сауном и 

другим садржајима намењеним опоравку, рекреацији и забави гостију. На путу од Младеновца ка 

Космају на трећем километру је извориште минералне воде Кораћичка бања. У прекрасном зеленилу са 

пратећим садржајима за одмор и рекреацију, пружа могућност удобног одмора и опоравка. Космај, 

питома планина, удаљена 12 километара од Младеновца и 30 од Београда, са викенд насељем, два 

хотела и пријатним шумовитим пределом популарно је излетиште Младеновчана и Београђана. Има 

идеалне услове за развој ловног туризма. Марковачко језеро, удаљено 6 километара од Младеновца, 

смештено у храстовој шуми површине 20 хектара богато је рибом и погодно за риболов. Налази се на 

путу Младеновац - Топола. У селу Рабровац, које је пионир у развоју сеоског туризма у овом крају, 

изграђено је вештачко језеро чији су чести гости риболовци. У непосредној близини 

су Топола, Опленац, Буковичка бања, Орашац, манастири Павловац и Тресије. 

Више о туристичким потенцијалима Младеновца на Туристичка организација Младеновца. 

Културно-историјски споменици 

Због повољних климатских услова и плодног земљишта, подручје данашње општине Младеновац 

насељено је од давнина. 

Праисторија и стари век 

На локалитету Јабланице у селу Међулужју откривени су трагови насеља из периода финалног неолита 

(3800-3200 п. н. е). Трагови насељености ових крајева се налазе и за период бакарног, бронзаног и 

гвозденог доба. Са освајањима Римљана на прелому II и I века п. н. е. који Космај претварају у значајни 

рударски центар, на овом подручју расте број насеља. Прво праисторијско насеље, истраживано по 

савременим принципима археологије, откривено је 1900. године на локалитету Јабланица у Међулужју и 

припада винчанској култури. У насељу Баташево у Младеновцу, 1998. године, откривено је 

Протостарчевачко налазиште из краја VI миленијума п. н. е., са изузетним налазима храма и покретног 

археолошког материјала. 

Средњи век 

На локалитету Дивичмеђ у Ковачевцу откривен је рано средњовековни град из периода IX-XI век. У 

општини Младеновац постоје и истраживани су и други локалитети: Бунарине у Влашкој, Јабланица у 

Међулужју из римског периода и Манастирине у Великој Иванчи са остацима цркве или манастира из 

XV века. Међу значајне непокретне културно-историјске споменике овог краја убраја се манастир 

Павловац који је саграђен крајем XIV и почетком XV века и сматра се задужбином деспота Стефана 

Лазаревића. По архитектонском облику припада моравској градитељској школи. Манастир су 

порушили Турци током Велике сеобе 1690. године, а његова обнова је започета 1963. године. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%86_(%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://www.tom.co.yu/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/1998
http://sr.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1690


Манастирска црква је завршена 1991. године, а освештана 31. октобра 1999. године. Поред Манастирске 

цркве налазе се остаци конака и трпезарије. Манастир Павловац се налази у атару села Кораћице подно 

Космаја и удаљен је 13 km од Младеновца. У Црквинама, делу села Марковца, у порти цркве Св. 

Пророка Илије налази се споменик деспота Стефана Лазаревића, који је на месту изненадне деспотове 

смрти, 19.7.1427. године поставио Ђурађ Зубровић, један од деспотових блиских људи. Споменик је у 

облику обелиска од белог венчачког мермера, на коме је текст исписан на старословенском језику. 

Споменик је под заштитом Републичког завода за заштиту споменика културе. 

Први светски рат 

 

 

Споменик посвећен Младеновчанима погинулим у ратовима 1912—1918. године. 

У самом граду смештен је спомен комплекс Црквенац са спомен чесмом која је подигнута септембра 

1915. године у знак сећања и захвалности на савезничке медицинске мисије које су лечиле српске 

рањенике и оболеле од пегавог тифуса у тадашњој Војној болници у Младеновцу. Чесма је обновљена 

1985. године када је и уређен околни простор. Спомен комплекс Маковица-Варовнице, на простору од 

35 km², обухвата споменик палим ратницима током Варовничког боја од 4. до 10. децембра 1915. 

године, постављен на врху Варовница, на коти 406 и шире окружење са другим спомен обележјима и 

рововима, од којих су неки и данас видљиви. 

Споменик у центру града са фигуром српског ратника, дело академског сликара и вајара Михаила 

Миловановића, посвећен је педесетседморици мештана вароши Младеновац палим у ослободилачким 

ратовима Србије 1912—1918. године. 

Други светски рат 

На Космају се налази споменик палим борцима у Другом светском рату - дело вајара Војина 

Стојића и Николе Јанковића те архитекте Градимира Медаковића. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1999
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1915
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1


Сакрални споменици 

Из уметничке радионице познатих мајстора општини су остали вредни иконостаси од којих су неки 

рађени у прошлом веку. По лепоти и старости издвајају се: иконостас у цркви посвећеној Св. 

великомученику Димитрију у Великој Иванчи, рад Вељка Оњина, царске двери и четири надпрестоне 

иконе, радови Димитрија Посниковића из средине XIX века, затим иконе у Храму Св. апостола Петра и 

Павла у Јагњилу, рад Јање Молера, дворског сликара Кнеза Милоша. 

Препознатљивост 

Најзначајније природне вредности и реткости су пространа и шумовита планина Космај и минералне 

воде Селтерса и Кораћичке бање у комплексу Института за рехабилитацију. У селима општине 

развијено је воћарство и сточарство, познато у Европи по сименталској раси говеда и виртемберг раси 

оваца. Младеновац је у свету познат по врхунским спортистима, рвачу, дугогодишњем селектору рвачке 

репрезентације Љубомиру Ивановићу Геџи и Карате клубу ―Младеновац‖, освајачу низа медаља на 

европским и светским такмичењима из каратеа. Такође, град се може похвалити и фудбалским клубом 

који наступа у Првој лиги Србије, као и кошаркашким, одбојкашким, рукометним као и новооснованим 

клубом америчког фудбала ФОРЕСТЛЕНДЕРС. 

Фудбалски клуб 

У граду постоји ОФК Младеновац, који наступа у Првој лиги Србије а своје утакмице игра на стадиону 

под Селтерс бањом. Такође имају и два клуба у Српској лиги, група Београд, а то су : ФК 

Ковачевац i ФК Шумадија из Јагњила. 

Велика Плана 

Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

Велика Плана 

 

Административни подаци 

Држава   Србија 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%93%D0%B5%D1%9F%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A4%D0%9A_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9A_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%9A_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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4° 19′ 20" СГШ, 21° 04′ 16" ИГДВелика Плана је градско насеље у општини Велика 

Плана у Подунавском округу. Према попису из 2002. било је 16210 становника (према попису 

из 1991. било је 17197 становника). 

Географске одлике 

 

 

Манастир Покајница код Велике Плане 

Велика Плана се налази на левој обали Велике Мораве. Кроз Велику Плану пролази 

аутопут Београд - Ниш као и пруга Београд - Ниш - Скопље. 

Управни округ  Подунавски  

Општина Велика Плана  

Географски подаци 

Географске 

координате 

44° 19′ 20" СГШ 

21° 04′ 16" ИГД 

Временска зона 

средњоевропска: 

UTC+1 

Надморска висина  107 m 

Становништво (2002) 

број становника 16210 

Остали подаци 

Поштански број 11320 

Позивни број 026 

Регистарска ознака  VP/ВП 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0&params=44_19_20_N_21_04_16_E
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0&params=44_19_20_N_21_04_16_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8


Историја 

Велика Плана је старије насеље. Помиње се у време Аустријске Србије као насељено место под 

именом Plana. Раније је ово насеље било и Селишту, поред Мораве, одакле су се преместили на 

данашње место због сталних поплава и померења Моравског корита. Старо гробље из доба када 

је Плана била у Селишту, поред Мораве, лоцирано је у Гложи. Ту се налазе споменици из 1761. 

и 1764. године. У Буковици су се ископавали прстење и кости, а има трагова од зидина. И овде 

има трагова од старог гробља. У атару Велике Плане је и манастир Копорин, за који народ мисли 

да га је подигао деспот Ђурађ, мада историјска наука сматра да је то учинио Деспот Стефан, који 

је највероватније ту и сахрањен (а и ктиторски натпис је такав). 

Године 1732. помиње се у Плани кнез Дмитар, тада је село имало 26 домова (хлебов). 

Године 1818. Плана је имала 98 а 1822. г. 111 кућа. Године 1846. у Плани је било 182 куће, а по 

попису из 1921. г. Плана је имала 995 кућа са 5107 становника. Из црне Горе су преци Татинаца 

(Стефановића) и Мијатовића (Славнића, Радосављевића, Радојковића и Петронијевића). Од 

Сјенице су Деспотовићи, са Косова су дошли Недељковићи, Шулкићи, Јеремићи (данас разним 

презименима), затим има у знатном броју досељеника од Видина, из Полетковца, из крајинске 

Копривнице, од Параћина, из околине Крушевца. итд. (подаци крајем 1921. године).
[1][2]

 

Привреда 

Велика Плана била је позната по кланичној индустрији. Прво је фирма Клефиш и Зојс 1889. 

основала кланицу за свиње, пернату живину и извоз јаја, а већ следеће године то је урадио и 

Вилхелм Шумахер. До почетка Првог светског рата обе кланице су напредовале и 

осавремењивале се. У периоду између два светска рата подигнуте су још две кланице: Тонија 

Клефиша и ортачка Мике Јовановића из Велике Плане са Бранком Станишићем из Београда. 

После Другог светског рата у Великој Плани се осавремењују циглана „Прогрес―, фабрика 

наместаја „Звезда―, „ИПК Србија 10. октобар - индустрија меса Плана―, „Перкон―, млинско-

пекарско и трговачко предузеће „Напредак―, „Гоша-монтажа―, штампарија и многа друга 

предузећа и продавнице. 

Лидер у привреди Велике Плане данас је циглана „Прогрес АД―. 

Туризам 

Велика Плана има велике могућности у области туризма и угоститељства, понајвише због 

значајних културно-историјских споменика, а најзначајнији су манастир Копорин, прво гробно 

место Карађорђа Петровића и Црква Захвалница и старе цркве брвнаре из XVIII и XIX века 

(Покајница, старе цркве у Крњеву и Лозовику). 

Најзначајнији сегмент у понуди и развоју туризма овог краја свакако представља етно село 

"Моравски конаци". 

Демографија 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8_(1718-1739)
http://sr.wikipedia.org/wiki/1761
http://sr.wikipedia.org/wiki/1764
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%92_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1732
http://sr.wikipedia.org/wiki/1818
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1846
http://sr.wikipedia.org/wiki/1921
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1921
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0#note-0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8


Становништво општине је разнородно, досељавано из разних крајева, са разних географских и 

етничких простора. Највише је дошло са Косава и Црне Горе, а поједина села захтевају 

миграције из Бугарске и Хомоља. Породице су долазиле различитим путевима, групно или 

појединачно. 

У насељу Велика Плана живи 12.923 пунолетна становника, а просечна старост становништва 

износи 39,4 година (38,2 код мушкараца и 40,6 код жена). У насељу има 4988 домаћинстава, а 

просечан број чланова по домаћинству је 3,25. 

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

График промене броја 

становника током 20. века 

 

 

Демографија 

Година Становника 

1948. 
7347 

[3]
 

1953. 
8343 

 

1961. 
9922 

 

1971. 
12657 

 

1981. 
16175 

 

1991. 
17197 16423 

2002. 
17387 16210 

 

 

 

Горњи Милановац 

Из Википедије, слободне 

енциклопедије Горњи Милановац 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1948._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0#note-2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1953._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1961._%D1%83_%D0%A4%D0%9D%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1971._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1981._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.98.D0.B0_.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B5.D1.92.D0.B5.D1.9A.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0


 

Координате: 44° 01′ 60" СГШ, 

20° 26′ 60" ИГД 

Горњи Милановац је градско насеље 

у општини Горњи 

Милановац у Моравичком округу. 

Према попису из 2002. било је 23982 

становника (према попису 

из 1991. било је 22432 становника). 

До 1859. град је носио име Деспотовац, 

по реци која протиче кроз град. Граду је 

по налогу кнеза Милоша 

Обреновића промењено име у Горњи 

Милановац. 

 

 

 

 

Географске одлике 

Горњи Милановац се налази између 

планина Рудник на северу и Вујан на 

југу. Горњи Милановац захвата 

котлину око реке Деспотовица која 

извире испод Рудника и тече ка југу. 

Град је смештен дуж западне стране 

европског пута Е763, 

између Љига и Чачка. 

Клима је континентална, али врло 

хладна; град по броју степен-дана стоји 

одмах иза Сјенице. 

Историја 

 
Поглед на Горњи Милановац ноћу. 

 

Административни подаци 

Држава   Србија 

Управни округ  Моравички 

Општина 

Горњи 

Милановац 

Географски подаци 

Географске 

координате 

44° 01′ 60" СГШ 

20° 26′ 60" ИГД 

Временска зона 

средњоевропска: 

UTC+1 

Становништво (2002) 

број становника 23982 

Остали подаци 

Поштански број 32300 

32301 

Позивни број 032 

Регистарска ознака  GM 

Интернет презентација gornjimilanovac.rs  

 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86&params=44_01_60_N_20_26_60_E
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86&params=44_01_60_N_20_26_60_E
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/1859
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/UTC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.gornjimilanovac.rs/


 

 

Зграда старог суда, прва зграда у новооснованој Деспотовици. 

Горњи Милановац је основан 1853. смештен у долини реке Деспотовице и један је од најмлађих градова 

Србије. Место на коме је град почео да се развија звало се Дивље поље. Поље је припадало 

селу Брусница која је за време турске владавине била седиште турских бегова. Крајем 1850. за окружног 

начелника Рудничког округа долази Младен М. Жујовићкоји одмах увиђа све непогодности Бруснице 

као насеља, а посебно као административно-политичког центра, и чини све напоре да се насеље измести 

на погодније место. Сви су се сагласили да је Дивље поље најбоља локација за градњу нове вароши. 

Председник комисије за одређивање локације на Дивљем пољу био је Тривун Новаковић, зет Јакова 

Обреновића, једно време и начелник рудничке нахије.
[1]

 Указом кнеза Александра 

Карађорђевића из 1853. године почиње изградња новог насеља које по реци добија имеДеспотовица, да 

би му коначно име Милановац посебним указом дао Кнез Милош Обреновић 1859. у спомен свог 

старијег брата, војводе Милана Обреновића. Горњи Милановац је један од ретких градова у Србији чији 

су потпуни план града пре изградње пројектовали бечки архитекти. Црква Св. Тројице је грађена 

упоредо са градом а завршена је 1862. године. Град је саграђен као престоница Другог српског 

устанка (Таково је удаљено 10km од центра града). 

Туризам 

Овај шумадијски крај пун је историјских места: Таково, спомен парк Брдо мира, етно куће на Руднику и 

у Коштунићима, музеји. На брду насупрот града, поред ибарске магистрале, налази се чувена 

„Норвешка кућа― (раније кућа југословенско-норвешког, а сада српско-норвешког пријатељства). 

У селу Враћевшница се налази чувени истоимени манастир. 

У селу Горња Црнућа налази се конак кнеза Милоша Обреновића из којег је владао Србијом од Другог 

српског устанка до 1818. године када је престоница пресељена у Крагујевац. 

Излетничка места су Таково, Савинац, Рудник и Ждребан. 

Крајем августа се у граду одржава „Милановачки котлић―, такмичење у кувању рибље чорбе. Свакако 

куриозитет, с обзиром да се у Деспотовици не може уловити ни једна риба тежа од 100 грама... 

Култура 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83
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Музеј рудничко-таковског краја. 

Библиотека „Браћа Настасијевић― постоји још од 1857., тада основана под називом Читалиште вароши 

Деспотовица (ранији назив града), а данашњи назив је добила 2000. по чувеној уметничкој породици 

Настасијевић. Налази се у згради Старог суда на тргу кнеза Михаила. 1966. је постала део Радничког 

универзитета, а од 1970. Културног центра. Самостална установа је постала 1995.
[2]

 Библиотека има 

фонд од преко 100.000 књига, у свом саставу има и књижару, а бави се и издавачком делатношћу.
[3]

 У 

свом саставу има четири издвојена одељења у Враћевшници, Прањанима, Брђанима и на Руднику. 

Сваке друге године се одржава „Међународни бијенале уметности минијатуре―, на коме 

излажу уметници из читавог света. Једини услов да би дело, које мора бити оригинално, могло да буде 

узето у разматрање од странежирија је да може да се смести у коцку странице 10cm и да је настало у 

последње две године у односу на годину одржавања бијенала. 2010. је одржан јубиларни 10. бијенале 

минијатуре,
[4]

 а 21. априла 2012. у Модерној галерији Културног центра је отворен 11. бијенале 

минијатуре и поставка ће трајати најмање два месеца.
[5]

 

У граду постоји Музеј рудничко-таковског краја, Модерна галерија Културног центра у згради Старог 

суда, Ликовна галерија Културног центра отворена 2008.,
[6]

 као и Установа за културу при Скупштини 

општине - Културни центар Горњи Милановац, основан 1970. године. У Горњем Милановцу је 

осамдесетих година XX века била активна рок-сцена која је изродила једну од најпознатијих српских 

група деведесетих, Бјесове, а Милановчанин Петар Дрчелић Скаки је био предводник панк-рок 

групе Трула коалиција. 

Град има и два културно-уметничка друштва која се баве фолклором и једно аматерско позориште. 

Од 1987. године у Горњем Милановцу ради Фолклорни ансамбл „Типопластика―, једно од највећих 

културних удружења рудничко-таковског краја,
[7]

 док је Културно-уметничко друштво „Шумадија― 

формирано 2006. године и данас има више од 400 чланова.
[8]

 Занимљиво је да у граду не постоји 

биоскоп, иако Културни центар пушта пројекције одређених филмова у сали Дома културе, а једина 

биоскопска зграда је срушена 2009. године. 
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Поглед на јужну индустријску зону и планину Вујан у позадини. 

 

 

Градски парк. 

 

 

Стари грб општине (замењен 2009) на углу улица Велимира Рајића и Кнеза Александра 

У бившој СФРЈ Горњи Милановац се посебно развијао после рата и био је један од најразвијенијих 

индустријских центара. Развиле су се две добро лоциране индустријске зоне, једна се налази јужно од 

града, а друга на самом улазу у град од Београда, на југоисточној страни. У њима су се налазиле познате 

фабрике: ПИК Таково, Металац, Конфекција Рудник, ФАД, Градитељ-Секо, Сигма, 

Звезда, Типопластика, Дечје новине и др. 

Доба владавине Слободана Милошевића и Социјалистичке партије Србије означили су крај 

горњомилановачког „привредног чуда‖. Већина некадашњих социјалистичких гиганата је пропала, те су 

почетак овог века дочекали у стечају или надомак њега. Метал Секо је купљен од стране Авала 

Металпромета, а стару славу је задржао једино Металац. Звезду је купио словеначки Хелиос. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2009
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/FAD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99-%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81


Данас расту нова, приватна предузећа. Најпознатија су Спектар (производи амбалажу за кобасице и 

сл.), Папир Принт (флексо штампа) и Фока (фабрика кеса). 

Нека од најуспешнијих предузећа Горњег Милановца: 

 9. септембар 

 Авала Металпромет [1] 

 АД Рудник - Рудник олова и цинка [2] 

 Alfa Support [3] 

 Архитекти Томић [4] 

 Звезда-Хелиос АД [5] 

 Металац АД [6] 

 Папир Принт [7] 

 Свислајон Таково (Swisslion-Takovo) [8] 

 СемиксТехно [9] 

 Спектар [10] 

 Типопластика [11] 

 Торда-Звезда [12] 

 ФАД - Фабрика аутомобилских делова [13] 

 Фока [14] 

 Вупласт [15] 

 

Знамените личности 

 Драгиша Васић, српски академик, правник и књижевник 

 Јован Жујовић, српски геолог, председник Српске краљевске академије 

 Драга (Луњевица) Обреновић (1861-1903), српска краљица 

 Милосав Мија Алексић (1923-1995), српски глумац 

 Момчило Настасијевић (1864-1938), књижевник 

 Десимир Жижовић Буин (1920-1996), стрип цртач (Мирко и Славко), сликар и вајар 

 Даница Максимовић (1953-), глумица 

 Родољуб Павловић (1983-), спортиста 

Образовање 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://www.avalametalpromet.co.yu/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%94_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.contangorudnik.rs/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfa_Support&action=edit&redlink=1
http://www.alfa-support.rs/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://www.arhitomic.com/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%94&action=edit&redlink=1
http://www.zvezda-helios.co.rs/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%90%D0%94&action=edit&redlink=1
http://www.metalac.com/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://www.papirprint.co.yu/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://www.swisslion-takovo.com/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://www.semiks.co.yu/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)&action=edit&redlink=1
http://www.spektar.com/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.tipoplastika.co.rs/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.torda-zvezda.co.rs/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%90%D0%94_-_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.fad.co.yu/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)&action=edit&redlink=1
http://www.foka.co.rs/
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)&action=edit&redlink=1
http://www.vuplast.co.yu/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D1%83%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%91%D1%83%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/Danica_Maksimovi%C4%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0


 

 

Гимназија Таковски устанак. 

Град има четири основне школе, три средње школе (гимназија, техничка и економска) и три вртића. 

Основне школе: 

 ОШ „Свети Сава― 

 ОШ „Десанка Максимовић― 

 ОШ „Момчило Настасијевић― 

 ОШ „Краљ Александар I― 

Средње школе: 

 Гимназија „Таковски устанак― 

 Техничка школа „Јован Жујовић― 

 Економско-трговачка школа „Књаз Милош― 

Најстарија средња школа у граду је Гимназија „Таковски устанак“, основана 1879., Техничка школа 

„Јован Жујовић“ је основана 15. маја 1961., док је најмлађа Економско-трговачка школа „Књаз 

Милош“ која је основана 1. јуна1990. године. 

Градови побратими 

 

 

Поглед на зграду старог суда из правца парка. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%E2%80%9C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%E2%80%9C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_I%E2%80%9C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D1%83%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/1879
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1961
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D1%98%D1%83%D0%BD


 

 

Улица Кнеза Александра код хотела Шумадија. 

Горњи Милановац се побратимио са градовима: 

  Мушјен, Норвешка 

  Кавадарци, Македонија 

  Плевен, Бугарска 

  Едеса, Грчка 

  Словењ Градец, Словенија 

  Сежана, Словенија 

  Камник, Словенија 

  Бурса, Турска 

  Браила, Румунија 

  Благоевград, Бугарска 

  Котор, Црна Гора 

  Будва, Црна Гора 

  Травник, Босна и Херцеговина 

  Славонска Пожега, Хрватска 

  Новогард, Пољска 

  Пловдив, Бугарска 

  Херешти, Румунија 

  Гмунден, Аустрија 

  Старо Нагоричане, Македонија 

  Битољ, Македонија 

  Власеница, Македонија 

  Струмица, Македонија 

  Кула, Србија 

  Зрењанин, Србија 

  Кањижа, Србија 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Norway.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Norway.svg
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%88%D1%98%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Macedonia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Macedonia.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
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Демографија 

 

 

Поглед на Горњи Милановац, у првом плану градски трг, парк, зграда скупштине општине и црква 

Свете тројице. 

У насељу Горњи Милановац живи 18869 пунолетних становника, а просечна старост становништва 

износи 36,8 година (35,9 код мушкараца и 37,6 код жена). У насељу има 7786 домаћинстава, а просечан 

број чланова по домаћинству је 3,08. 

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

пописа, примећен је пораст у броју становника. 

График промене броја 

становника током 20. века 

 

 

Демографија 

Година Становника 
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2000 

 

1948. 
2697 

[9]
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1961. 
4492 

 

1971. 
10972 

 

1981. 
17791 

 

1991. 
22432 22070 

2002. 
24425 23982 
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Спортска хала „Бреза― 

У Горњем Милановцу постоји преко 40 спортских клубова. У граду тренутно постоји један 

стадион, Стадион СД Таково, док је ФК Металац 4. октобра 2011. почео изградњу новог стадиона, један 

градски базен, четири школске хале и нова хала „Бреза― чија је изградња завршена 2008. године. Хала 

Бреза има капацитет од 1.500 седећих места, а површина хале је 3.500 m
2
. 

Два главна фудбалска клуба у граду су ФК Таково који је члан Спортског друштва Таково, а основан 

је 1911. године и тренутно се такмичи у Зони Морава и ФК Металац који је основан 1961. године и 

тренутно се такмичи уСуперлиги Србије. У граду функционише још неколико фудбалских клубова, који 

се такмиче у општинском рангу такмичења. КМФ Металац-Колорадо се такмичи у Другој футсал лиги 

Запад. 

ОК Таково је основан 12. јануара 1976. и у свом саставу има мушку и женску сениорску екипу: ОК 

Металац-Таково (сениори) игра у Другој лиги Запад, док ОК Таково-Звезда Хелиос (сениорке) игра исто 

у Другој лиги Запад.
[12]

 

ЖРК Металац АД је основан 1961. године и тренутно се такмичи у Првој рукометној лиги Србије, 

другом рангу такмичења. Раније је у граду постојао и Мушки рукометни клуб Типопластика, који се 

већином такмичио у другом и трећем рангу такмичења. 

АК Таково је једини атлетски клуб у граду, а за своје потребе користи стадион СД Таково. Чланови 

атлетског клуба су освајали велики број медаља на домаћим и међународним такмичењима, имао је 

бројне репрезентативце, а 50-их година 20. века се такмичио у Првој лиги Југославије.
[13]

 Од 1971. у 

Милановцу функционише Карате клуб Таково, који је један од најстаријих клубова у Србији и члан је 

Карате федерације Србије. 

Куглашки клуб „Металац― је стандардан члан Суперлиге Србије. Клуб је неколико пута завршавао као 

вицепрвак Србије, а освајао је и Куп Србије. 

Стрељачко друштво „Драган Јевтић Шкепо― спада у најтрофејније српске стрељачке дружине.
[14]
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Кнез Михаилов трг. 

  

  

Православна црква у Горњем Милановцу. 

  

  

Стара кућа (1930.) у Карађорђевој 35. 

  

  

Седиште бившег трговинског предузећа „Пролетер―. 

  

  

Споменик интернирцима страдалим у Норвешкојна Брду мира, дело Ж. Максимовића. 

  

  

Кућа српско-норвешког пријатељства (кол. „Норвешка кућа―). 
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Центар Горњег Милановца за време новогодишњих празника. 

  

  

Музеј Рудничко-таковског краја. 

  

  

Чесма у градском парку. 

  

  

Градски парк. 

  

  

Улица Војводе Милана Обреновића код Гимназије. 
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Општа болница. 

  

  

Горњи Милановац у фебруару 2012. 

  

  

Поглед на Горњи Милановац прекривен снегом фебруара 2012. 
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