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1. УВОД

Развој  мреже  насеља  представља  изузетно  сложен  систем  заснован  на 
различитим нивоима просторно функционалних веза директно условљен свим осталим 
аспектима који утичу на развој подручја, а који уједно представљају и критеријуме за 
избор и оцену ефикасности система.

Овај дипломски рад има за циљ приказивање основне карактеристике мреже 
насеља на простору општине Параћин, сагледане кроз више различитих нивоа који се 
односе на: просторну дистрибуцију становништва, дисперзију различитих садржаја и 
активности,  природно-морфолошке карактеристике простора,  саобраћајну повезаност 
итд.  У  изради  овог  рада  коришћен  је  „Просторни  план  општине  Параћин  за  2009. 
годину“  и  „Монографија  Параћина“ -  Мише  Миленковића,  али  поред  овог  и  друга 
референтна  литература  и  извори.  Између  осталог: разне  табеле,  карте,  статистички 
годишњаци, метеоролошки годишњаци и др., све са циљем да се од најразличитијих 
података добије нови рад који сумира грађу из више области.

Општина Параћин се налази у средишњем делу Централне Србије у долини 
Велике  Мораве,  на  156  km од Београда.  Заузима  површину од 542 km².  По попису 
становника  из  2011.  године  у  општини  је  живело 54267  становника.  У  општини  је 
укупно 35 насеља, од којих статус град има општински центар Параћин, док су остала 
насеља  сеоска.  Општину  карактерише  јасан  и  убрзан  развој  општинског  центра 
Параћина, као и дисбаланс у развоју сеоских насеља и града.  

Слика 1. Грб општине Параћин



Мрежа насеља општине Параћин

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ

Општина Параћин се налази у југоисточној Европи на Балканском полуострву. 
Припада  Панонској  макрорегији,  Перипанонској  мезорегији  и  субрегији  Велико 
Поморавље.  Смештена  је  у  средишњем  делу  централне  Србије  и  захвата  простор 
средњег Поморавља између обронака Кучајских планина (1158 m) на истоку и планине 
Јухор (775  m) на западу. Побрђе ових планина се спушта ка котлинском проширењу 
Велике  Мораве  (Горњовеликоморавска  котлина  45  km)  где  је  формирано  градско 
насеље Параћин. У целини терен је морфолошки разуђен са висинским распоном од 
120-1068  mnv.  Хидрографска  мрежа  је  разграната.  Многобројне  притоке  Велике 
Мораве и Црнице дисецирају овај планинско-брдски рељеф општине Параћин. Опште 
природне карактеристике дају повољне услове за живот у оквиру планинског подручја, 
посебно  на  простору  великоморавске  долине.  Границе  већим делом нису природне, 
односно  не  воде  истакнутим  елементима  рељефа  или  неким  другим  елементима 
природе.  Општина  се  граничи  са  седам  суседних  општина.  То  су  три  општине 
поморавског  округа  -  Деспотовац,  Ћуприја,  Јагодина,  општине Варварин и Ћићевац 
(расински  округ),  општина  Ражањ  (нишки  округ)  и  општина  Бољевац  (зајечарски 
округ). Територија општине је део Поморавског округа, који интегрише 191 насеље у 
шест општина и то: Деспотовац, Јагодина, Параћин, Ћуприја, Рековац и Свилајнац. Са 
површином  од  542  кm²  општина  Параћин  заузима  друго  место  по  величини  у 
поморавском округу,  а то чини 0,61% површине Републике Србије. 

Табела 1. Површина, број насеља и број становника у општинама Поморавског округа 2002. и 
2011. године

Општина P
(km²)

Број
насеља

Број
становника

(2002.)
%

Број
становник

а
(2011.)

%

Деспотовац 623 33 25611 11.3 22995 10.8
Јагодина 470 53 70894 31.2 71195 33.5
Параћин 542 35 58301 25.6 54267 25.5
Рековац 366 32 13551 5.9 10971 5.2

Свилајнац 326 22 25511 11.2 23391 10.9
Ћуприја 287 16 33567 14.8 30020 14.1

Поморавски округ 2614 191 227435 100.0 212839 100.0
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2002. године, Упоредни преглед броја становника 
књига 9, РЗС Београд 2004. година; Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС Београд 2013.

Територија  општине  Параћин  простире  се  између  43º45´  и  43º59´  северне 
географске  ширине,  односно  21º19´  и  21º45´  источне  географске  дужине.  Највећа 
просторна димензија износи 42 km на потезу североисток-југозапад, на позицији јужни 
Кучај (Мала Брезовица) - Јухор (Својиново), а најмања 9  km на потезу север-југ, на 
позицији  долина  Велике  Мораве  (Жеровница  -  Видовачки  Кључ).  Генерално 
посматрано,  општина  има општи пад  надморске висине  од истока  према  западу,  са 
најнижом надморском висином од 120  m у долини Велике Мораве, КО Сињи Вир и 
највишом од 1068 m на Кучајским планинама, врх Копривно брдо, КО Горња Мутница 
(Просторни план општине Параћин, 2009).
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Подручје општине налази се на природном коридору (долина Велике Мораве) 

којим  је  још  у  античко  доба  пролазио  најважнији  пут  на  овим  просторима  –  Via 
Militaris, а касније и Цариградски друм.

Данас овај коридор (коридор Х) представља најзначајнији магистрални правац 
у нашој земљи, а због свог значаја, сврстан је у мрежу европских путева (Е-75). Овим 
правцем пролазе сви значајнији робни токови север-југ и у њему су сконцентрисани 
значајни демографски, индустријски и пољопривредни потенцијали. 

Продужетак европског инфраструктурног коридора Х од Параћина ка Нишу, 
представља  саобраћајну  и  функционалну  везу  Параћина,  са  суседним,  јужним 
општинама (Ћићевац, Варварин и Ражањ). Овај правац води магистралну железничку 
пругу Београд-Ниш (Е-70), далековод електронапајања 220 кW, магистрални оптички 
кабл и гасовод, магистрални цевовод система водоснабдевања, и коридор регионалног 
пута Р-214. Регионални путни правац Р-217, паралелан правцу коридора Х, представља 
везу према Варварину, али и везу ширег простора јухорског побрђа.

Источни део коридора европског пута Е-761 (М-5) од Параћина ка Зајечару, 
представља  везу  средишње  са  источном  Србијом.  Овај  пут  је  саобраћајна  веза  са 
општином Бољевац, али и Деспотовац (преко локалних путева Р-103б и Р-255). Ови 
правци  имају  значај  у  повезивању   туристичких  потенцијала  јужног  Кучаја  (на 
источном  рубном  подручју  општине), са простором  централне  и  источне  Србије 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

Везе  са  непосредним окружењем на  општинском нивоу,  Параћин остварује 
мрежом локалних путева (оштински путеви) и регионалним путевима (државни путеви 
II реда) и то:

• Р214  Смедерево-Јагодина-Параћин-Појате-Делиград  (деоница  Ћуприја  - 
Појате, која прати трасу аутопута),
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• Р217 Јагодина-Параћин (Обреж - Јовац; веза подјухорских села),
• Р273 Давидовац -  Поповац (веза Параћина,  преко магистралног пута М-5, 

према Поповцу и путу Р103),
• Р103 Ћуприја - Сењски Рудник - Равна Река,
• Р103б Грза - Сисевац - Вавило (веза М5 са Р103),
• Р255 Стража - Бор (тангира источни део општине; веза М5 са Деспотовцем и 

Бором).
Квалитет  саобраћајница је незадовољавајући: коловози су у лошем стању, без 

потпуног профила, слабо опремљени путним објектима, вертикалном и хоризонталном 
сигнализацијом  и  пратећим  услужним  садржајима  (саобраћајна  и  туристичка 
сигнализација,  информациони  пунктови,  сервиси).  Већина  путева  који  пролазе  кроз 
сеоска насеља немају пешачку стазу.  Постојећа мрежа локалних путева не задовољава 
тренутне потребе за кретањем.
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3. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Природне  карактеристике  неког  простора  су  битан  фактор  у  формирању 
унутрашње структуре насеља, њихових функција и функционалног повезивања са ужом 
и  широм  околином.  Неопходно  је  прво  сагледати  основна  природна  обележја,  која 
стварају  услове  за  живот  и  тако  битно  утичу  на  мању  или  већу  концентрацију 
становништва и насеља у географској средини.

3.1. Геолошки састав

Долина  Велике  Мораве,  јужно  од  Багрданског  теснаца,  представља 
геотектонски ров у којем су се таложили у почетку марински,  а доцније  и језерски 
седименти. Великоморавски ров је почео да се формира током савске орогене фазе, као 
последица  дубоког  разламања  и  одвајања  кристаластог  језгра  родопске  масе  од 
Карпато-Балканида. При формирању великоморавског рова пресудну улогу су имали 
раседи меридијанског  правца. Током терцијара моравски ров је  прошао кроз четири 
тектонске фазе, које су условиле посебне морфотектонске, палеогеографске и литогене 
карактеристике (Марковић Ђ. Јован, 1972).   

Прва морфотектонска фаза обухвата период после тектонског потапања  током 
горњег  олигоцена,  када  се  формирају  поједини  језерски  басени  као  што  су: 
алексиначки, ћићевачки и други. Друга морфотектонска фаза обухвата период између 
ерозионотектонске  фазе  после  талoжења  угљоносних  седимената  у  Алексинцу  и 
маринског тортона. У овом периоду почиње суштинско формирање моравског рова, као 
простор који се везује за панонску потолину. Снажна издизања палеозојско-мезозојског 
обода условљавају стварање седимената маринског карактера.  Трећа морфотектонска 
фаза обухвата период нових тектонских покрета,  при чему се врши даље спуштање 
моравског рова и панонске потолине, што условљава трансгресију Панонског мора у 
средњем и горњем миоцену. Трансгресија се вршила све до Деспотовца и Крушевца. У 
овој фази која захвата шире просторе, у појединим деловима моравског рова и даље су 
се таложили језерски седименти, а у неким деловима моравског рова долази до мешања 
језерских и маринских седимената. Четврта морфотектонска фаза наступа током горњег 
миоцена, доњег сармата. Нова спуштања у самом моравском рову доводе до ингресије 
доњосарматских  и  панонских  седимената,  који  су  трансгресивни  на  свим  раније 
наталоженим седиментима терцијара и старијих стена (Марковић Ђ. Јован, 1972).   

Средњем  миоцену  језерске  фазе  припада  пространа  и  дебела  серија 
седимената,  ствараних  северно  од  Јовановачке  реке  и  планине  Бабе.  Леже 
трансгресивно преко старијих формација, кристаластих шкриљаца и мезозојских стена 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

 У  подручју  између  Јовановачке  реке  и  села  Сење  у  језерском  средњем 
миоцену извршене су три фације седимената.  Прва фација је представљена црвеним 
конгломератима, пешчарима црвенкасте боје и лапоровито-песковитим глинама. Другој 
фацији припадају пешчари, туфови, лапорци, лапоровити пешчари и листасти лапорци. 
Трећој  фацији  припада  серија  лапораца  и  глина.  У  овој  фацији  стварани  су  и 
„цементни“  лапорци  Поповца.  Моћност  лапорца  код  Поповца  премашује  150  m 
(Марковић Ђ. Јован, 1972).    

Источне  стране  Јухора  су  изграђене  од  палеозојских  шкриљаца.  Огранци 
Кучаја којима се ова планина завршава према великоморавској котлини изграђени су од 
кречњака мезозојске старости. Кречњаци спадају у најраспрострањеније стене источног 
обода котлине. „Раванички кречњак“ је наставак кречњачког појаса Звишких планина, 
који се према југу наставља у кречњачку плочу Самањца. Ова кречњачка зона разбијена 
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раседима  на  целој  дужини  навучена  је  преко  црвених  пешчара.  Кречњачка  плоча 
планине Самањца знатно је пространија и шира од кречњачке греде планине Бабе. И 
она је на целој дужини навучена преко црвених пешчара (Марковић Ђ. Јован, 1972).   

Стварање  великоморавског  рова  вршено  је  у  четири  фазе  током  целог 
неогена. При формирању моравског рова  јужно од багрданског теснаца, у зависности 
од продубљивања или издизања долазило је до дигресије и повлачења панонског мора, 
што  је  условило  стварање  хетерогених  језерских  седимената.  Хетерогеност  ових 
седимената  условљава  и  веома  хетерогене  хидролошке  одлике  терена.  Према 
литолошком саставу неогених седимената сачуваних од ерозије до дубине од 200-300 
m, може се генерално закључити да се хидролошке одлике терцијарних  седимената 
побољшавају  идући  од  југа  према  северу,  односно  од  Алексинца  према  Јагодини 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

Северно  од  Параћина  почињу  доњосарматски  песковито-шљунковити 
седименти, дебљине преко 30 m који су веома водоносни. Моравски расед, који пресеца 
управно  раседе  код  Ћуприје  (Раванички)  и  Параћина  (Главица-Црница)  издигли  су 
терцијарне седименте, чиме су еродовани млађи седименти тако да су терени углавном 
са ретким и танким водоносним слојевима (Марковић Ј., Павловић М., 1995). 

3.2. Геоморфолошке карактеристике

Површина општине је морфолошки разноврсна, јер се састоји од више речних 
долина (уских, нешто ширих и широких), котлине, планинских коса, површи и тераса 
из чега резултира сложена природна структура територије општине.

Рељеф подручја општине Параћин у погледу макро рељефа је једноставан, јер 
се  састоји  од две  планинске  зоне,  једне на  истоку  и  друге  на  западу,  и  ниске  зоне 
између,  која  представља  ширу  долину  Велике  Мораве.  На  основу  овога,  могу  се 
издвојити три основне предеоне целине: на западу планинска област Јухора, чији се 
источни обронци спуштају ка широкој долини Велике Мораве; на истоку масив јужног 
дела Кучајских планина, који се постепено спушта од брдско-планинских до брдско-
брежуљкастих  терена  и  даље  ка  долини  Велике  Мораве.  Између  ове  две  предеоне 
целине  смештена  је  шира  долина  Велике  Мораве,  код  које  се  разликују  нижи 
(приобални) и виши део благо нагнутних страна, са површинама и терасама притока 
Велике Мораве и њихових притока  (Просторни план општине Параћин, 2009).

Планинска зона на западу захвата падине планине Јухор (775 m), односно њене 
источне обронке, који се стрмо спуштају ка долини В. Мораве. Јухор спада у групу 
хорст планина. То је гранична родопска планина, која се налази у високој динарској 
Шумадији. У меридијанском правцу је издужен 22 km и одваја Горњовеликоморавску 
котлину од Левачко-темнићке удолине, које су у току панонске фазе Паратетиса чиниле 
јединствен залив. Јухор је у том заливу представљао острво, јер је као и суседни Црни 
Врх  (707  m),  био  са  свих  страна  опкољен  морем.  Јухор  се  углавном  састоји  од 
шкриљаца (микашиста и гнајса).  Рељеф је већим делом брдско брежуљкаст. У падини 
су усечени токови четири већа потока бујичарског карактера, који имају кратак ток и 
велики пад (Марковић Ђ. Јован, 1972).     

Планинска зона на  истоку захвата  падине јужног Кучаја.  Доминира брдско-
планински рељеф, поготово у североисточном подручју, које је и највише на територији 
општине. Падине су испресецане бројним токовима, а истичу се долине Грзе и Црнице, 
чији  су  изворишни делови и горњи токови одликују стрмим странама,  на којима је 
уочљива  појава  ерозивних  и  денудационих  процеса.  Стране  осталих  водотока 
карактеришу  се  ситним  денудационим  облицима  (јаруге,  вододерине,  урвине).  Од 
крашких  облика  рељефа Кучајске  планине  одликују  многобројне  вртаче  и  увале  са 
понорима.  Целу  ову планинску  масу  карактерише  дисекција  рељефа,  односно  густа 
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мрежа речних долина са притокама. Овакав рељеф има велике нагибе и разноврсност 
експозиције, што ствара различите теренске и климатске услове за људску делатност 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

Планина Баба је кречњачки гребен у источном делу општине, дужине 5  km, 
који је нагнут ка северу. Пружа се од ЈЈИ ка ССЗ. Састоји се од Велике Бабе (654 m) и 
Мале Бабе (540 m). Са свих страна се завршава скоро вертикалним одсецима. Планина 
Самањац у источном делу општине, својим северозападним делом задире на територију 
општине. Нагнута је ка северу, пружа се правцем СЗ-ЈИ на дужини од 10 km и ужа је од 
Бабе.  Највиши  врх  је  Јасенова  глава  (852  m)  и  представља  развође  сливова  Црног 
Тимока и Јовановачке реке (Милић Г., 2006). 

Трећа  карактеристична  морфолошка  целина  општине  Параћин  је  низинска 
зона.  Широко  долинско  дно  Велике  Мораве  и  доњих  токова  њених  притока, 
представљају  најнижи  појас  ове  зоне  и  општине  у  целини.  Карактерише  се  малим 
падовима,  што  представља  веома  погодну  основу  за  ратарство,  односно  низинску 
интезивну пољопривреду. 

Флувијални  елементи  рељефа  представљени  су  речним  терасама  и 
епигенијама.  Најмаркантније  су  терасе  Велике  Мораве,  којих  има  пет  и  то  на 
надморским висинама од 130 m до 440 m. Са померањем тока Велике Мораве ка западу 
реке  слива  продужавају  своје  токове  и  усецају  своје  терасе,  на  већ  постојећим 
моравским, које су ниже за 50 до 70  m релативне висине. Интересантна морфолошка 
карактеристика овог терена су и епигеније. Најуочљивија епигенија је домна епигенија 
Црнице у габру Чукара код села Главице, узводно од Параћина, затим ртна епигенија 
Грзе на северној страни планине Бабе и ивична епигенија Црнице у забрешкој клисури 
(Марковић Ђ. Јован, 1972).   

Подручје општине се према орографским и морфолошким карактеристикама 
терена може поделити на четири природне целине са општим падом терена од истока 
према западу  (Просторни план општине Параћин, 2009):

• рељеф речне долине са надморском висином од 120-140 mnv,
• брежуљкасто-брдски рељеф,
• благо заталасани са надморском висином од 140-500 mnv,
• брдско-планински рељеф са надморском висином од 500-1068 mnv.

На подручју истраживања постоје три типа речних долина (Милић Г., 2006):
• врло уске долине бујичарских потока и малих река, чија се ширина креће од 30-

60 m, 
• шире долине где се ширина креће од 60-250 m,
• долина реке Велике Мораве, чија је просечна ширина 6-8 km.

3.3. Климатске одлике

             Општина Параћин има одлике умерено-континенталне климе са хладним 
зимама и топлим летима између којих су прелазна годишња доба,  свежије  јесени и 
влажнија  пролећа,  уз  мања  одступања,  док  се  у  пролеће  снажније  осећају  топлија 
струјања са југа, која утичу на брже топљење снега, на пораст водостаја и бржи раст 
вегетације.  Подаци  о  климатским  елементима  узети  су  из,  Параћину  најближе 
метеоролошке станице у Ћуприји.
             Средња годишња температура ваздуха је 11.1 ºC. Средње месечне температуре 
ваздуха се крећу од -1.4 ºC у јануару до 21.6 ºC у јулу. Такав распоред температуре 
ваздуха је условљен продором хладних ваздушних маса са севера и топлих ваздушних 
маса са југа. Мразних дана просечно годишње има 80, а ледених 19. Најчешћа појава 
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мразних и ледених дана је у јануару и фебруару, а затим и у децембру. У току зимске 
половине године, због пложаја моравске котлине и када је антициклонално временско 
стање, у ведрим и тихим ноћима изражено је инверзионо термичко стање, што доводи 
до  веома  јаких  приземних  мразева.  Појава  мразних  дана,  ван  зимског  периода  је 
најучесталија  у  пролеће  и  знатно  мање  у  јесен.  Средње  годишње  температуре  са 
висином  опадају,  без  обзира  што  су  у  зимским  месецима,  а  нарочито  у  јутарњим 
часовима,  готово  увек  присутне  инверзије.  Инверзије  имају  велики  утицај  на 
простирање аерозагађења, па је њихов значај за квалитет ваздуха већи него утицај на 
средње температуре. Средња годишња температура ваздуха у долини Мораве је 11.3 ºC, 
док је на падинама Јухора и Кучаја мања од 11 ºC. Опадање температуре са висином је 
у том подручју у зимском периоду 0,4 ºC/100m, док је у летњем периоду 0,6 ºC /100m. 
Зато су у зимском периоду чешће инверзије (Милић Г., 2006).

Табела 2. Средње месечне и годишње температуре за 2003. год
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
2003.Т(ºС) -1.4 1.5 6.7 12.7 14.2 19.2 21.6 20.3 15.7 13.8 6.1 3.0 11.1
Извор: Документација метеоролошке станице Ћуприја

Годишњи ток кретања релативне влажности ваздуха на овом подручју креће се 
од  67  %  у  августу  до  81  %  у  децембру.  Просечна  влажност  ваздуха  је  73  %.  За 
територију општине је карактеристичан пораст релативне влажности у мају и јуну и 
доводи се у везу са појачаном циклонском активношћу у пролеће и лето. Од годишњих 
доба, зима показује највећу просечну вредност релативне влажности ваздуха. 

Табела 3. Средње месечне и годишње вредности релативне влажности ваздуха (изражена у %) 
за 2003. годину

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
2003. 80 75 67 69 70 71 71 71 72 74 78 81 73
Извор: Документација метеоролошке станице Ћуприја

Највећу облачност има јануар са 8.1 десетином покривености неба.  Лети је 
облачност  најмања  и  то  у  августу  са  3.7  десетине  покривености  неба.  Просечна 
облачност за општину Параћин је 6.1 десетина покривености неба.

Табела 4. Средње месечне и годишње вредности облачности изражене у 1/10 покривености 
неба за 2003. годину

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
2003. 8.1 6.9 6.4 6.7 6.0 5.5 4.4 3.7 5.1 5.3 6.9 7.9 6.1
Извор: Документација метеоролошке станице Ћуприја

Средња годишња сума осунчавања је 2026 часа што је  47 % потенцијалног 
осунчавања сходно географској ширини овог подручја. Најсунчанији месец је јули са 
279 часова, а најкраће осунчавање има децембар са 66 часова. 

Табела 5. Средње месечне и годишње суме осунчавања (изражене у часовима) за 2003. годину
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
2003. 69 100 163 180 227 236 279 260 198 155 93 66 2026
Извор: Документација метеоролошке станице Ћуприја

На падавински режим овог подручја утицај имају циклонске активности, које 
се манифестују у продорима влажних и хладних ваздушних маса са Атлантског  океана 
са запада и југозапада, топлих ваздушних маса из области Средоземља, као и зимских 
продора  хладних  ваздушних  маса  са  севера  и  североистока.  Просечна  годишња 
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количина  падавина  на  територији  општине  Параћин  износи  644 mm.  Најбогатији 
падавинама је месец јун, а најсувљи је фебруар.

Табела 6. Сума месечних и годишње количине падавина изражене у mm за 2003.год.
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
2003. 46 34 44 49 73 81 62 47 61 47 49 51 644
Извор: Документација метеоролошке станице Ћуприја

Снежне  падавине  са  јављају  од  новембра  до  априла.  Учесталост  дана  са 
снежним падавинама највећа је у јануару и фебруару. Просечно годишње има 37.8 дана 
са снежним падавинама. Просечан број дана са маглом је 32. Магла, као и облаци, за 
време вегетације спречавају ноћну радијацију, и тиме ублажава позне пролећне и ране 
јесење мразеве. Са друге стране, магла смањује светлосни и топлотни утицај Сунца на 
биљке, што неповољно делује на шљиве и винограде. 

Ветрови су један од важнијих елемената локалне климе. Ветар је последица 
разлике  ваздушних  притисака.  Ветрови  у  општини  Параћин  су  одређени  углавном 
широм  временском  ситуацијом,  тј.  положајем  и  кретањем  циклона  и  антициклона, 
главним  цртама  рељефа  као  и  загревањем  и  хлађењем  тла.  Значајан  су  климатски 
елемент, јер утичу на климатске промене изазивајући разлике у температури, доносећи 
падавине или сушу. Територију општине одликује период тишина са 60.4 %, а период 
ветрова са  39.6  %, тако  да они мало помажу у проветравању котлине  од загађеног 
ваздуха и растеривању магле.  Најучесталији је југоисточни ветар тј.  кошава. Дува у 
просеку око 200 дана годишње и има веома јаке ударе. То је слаповит ветар који дува 
када се изнад Карпата налази антициклон, а у западном Средоземљу циклон. Просечно 
дува 3, 7, 14 или 21 дан. Током пролећа и лета дува као сув и топао ветар са којим ретко 
стижу  падавине,  чак  и  у  току  зиме,  мада  доноси  сув  снег  и  гради  високе  сметове 
изазивајући повећан осећај хладноће. Други по учесталости је северозападни ветар са 
особином  да  доноси  главне  количине  падавина  под  утицајем  ваздушних  струја  са 
Атлантског океана и Јадранског мора. Трећи по значају је хладни северац (Милић Г., 
2006).

3.4. Хидролошке одлике

Хидрографске  карактеристике  општине  чине  површински  токови,  подземне 
воде,  вештачка  језера  и  минерални  извори.  На  формирање  хидрографских 
карактеристика  ове области највећи утицај  има геолошки састав  земљишта  односно 
хидро-геолошке карактеристике, као и утицај климе са релативно великом количином 
падавина.

Територија  општине Параћин захвата део слива Велике Мораве, слив Црнице 
готово у целини, слив Крежбинског потока и сливове левих притока Велике Мораве 
које долазе са Јухора.

Слив Велике Мораве је највећи у Србији. Захвата површину од око 38000 km². 
Главни  правац  тока  кроз  општину  Параћин  је  југ-север.  Речно  корито  се  налази  у 
моћним слојевима моравског песка и шљункова. Њихова карактеристика је да су јако 
водопропусни и неотпорни према вучној сили воде. Услед неотпорности ових слојева, 
река  на  свом  путу  ствара  многобројне  меандре,  пресеца  их,  оставља  мртваје,  носи 
велике  количине  наноса,  које  после  таложи  и  формира  спрудове.  Због  малог  пада 
Велика  Морава  има  веома  развијен  ток,  односно  изразито  дужи  ток  у  односу  на 
најкраћи пут између највише и најниже тачке. Са десне стране Велике Мораве налази 
се вештачко језеро Буљанка, настало ископавањем шљунка (Просторни план општине 
Параћин, 2009).  
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Река  Црница  је  десна  притока  Велике  Мораве.  Настаје  од  карстног  врела 
Сисевац на 380  m.  Има правац тока од истока према западу, низводно од ушћа реке 
Грзе, а узводно има правац тока, североисток-југозапад. Укупна површина слива је 320 
km², док је дужина слива око 40 km. Највећа кота слива је на 731 mnv, а при ушћу и 
Велику Мораву кота слива је  120  mnv. Слив има развијену хидрографску мрежу са 
притокама које имају сталне карстне изворе, тако да је река Црница релативно богата 
водом. Долина Црнице је композитна. По њеном избијању најпре тече кроз Сисевачки 
басен, а по изласку из њега створила је долину широку преко 500 m. Након што изађе 
из ове долине Црница усеца дубоку клисуру, затим следи Забрешко проширење у чијем 
продужетку  је  Забрешка  клисура.  У  клисури  прима  ток  Сувар  и  када  изађе  из  ње, 
Црница  гради  плићу долину  кроз  давидовачки  басен.  Затим кроз  брдо  Чукар гради 
епигенију, а онда тече управно ка Великој Морави (Милић Г., 2006). 

Притоке  Црнице  су  Јабланички  поток,  Стубички  поток,  Грза  и  више 
безимених потока. Најзначајнија притока Црнице је река Грза. Дуга је 23  km. Главни 
изворишни крак, Врелска падина, полази од горњег врела које избија испод кречњачког 
одсека  на  контакту  са  црвеним  пешчарима.  Притоке  Грзе  су:  Велика  и  Мала 
Честобродица, Црвени поток, Иванштица, Слеменски поток, Свињарски поток, Сувара, 
Беговац.

Крајњи западни део општине захвата делове слива 4 већа потока који теку са 
источних  падина  Јухора.  Због  кратког  тока  и  великог  пада  ови  водотоци  имају 
бујичарски карактер,  тј.  лети често пресушују,  а после обилних падавина набујају и 
носе све пред собом (Милић Г., 2006).

У деловима изграђеним од кречњака долази до појаве карстних врела. Карстно 
врело Света Петка налази се код села Извор, на удаљености око 16  km од Параћина. 
Карстно врело избија  под притиском из јурских карстификованих кречњака,  који се 
налазе на контакту са терцијарним глиновито-песковитим седиментима.

Карстно врело Грза избија на контакту доњокрединих кречњака и пермских 
пешчара.  Воде  извиру  из  пећина  и  пролазе  кроз  кречњачку  дробину  где  се  у 
заравњеном  делу  формира  река  Грза.  Грза  формира  и  два  језера:  Горње  и  Доње. 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

Карстно  врело  Сисевац  налази  се  код  насеља  Сисевац.  Врело  истиче  из 
карстне пећине на  контакту доњокрединих кучајских  кречњака  и пермских црвених 
пешчара. Поред карстног врела Сисевац у изворишном делу Црнице регистрована су 
четири карстна врела, груписана једно недалеко од другог.

Карстно  врело  Топлик  налази  се  код  села  и  фабрике  цемента  Поповац  у 
непосредној близини места на ком река Црница излази из кречњачке клисуре. Врело се 
налази  на  контакту  карстификованих  јурских  кречњака   и  терцијарних  глиновито-
песковитих  седимената.  Ово  врело  је  узлазног  карактера,  односно  избија  из 
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карстификованих  кречњака  који  су  прекривени  танким  прекривачем  глиновитих 
неогeних седимената (Милић Г., 2006).

Изнад села Лешја избија група од 5-6 извора. Извори се јављају на контакту 
стрмог кречњачког одсека Бабе и језерских седимената који су покривени бигром. У 
селу постоји и група од око 10 извора, који су ступњевито распоређени и јављају се у 
истом правцу испод предходних бигрених наслага.На јужном крају кречњачког појаса 
Бабе, у селу Плана, такође постоје две групе извора и то виша од 4 извора који избијају 
у суподини одсека Бабе и нижа од 6 извора који избијају на додиру црвених пешчара, 
језерских седимената и кречњака (Милић Г., 2006).

На  источним  падинама  Јухора  постоје  минерални  извори.  У  Својнову,  у 
долини Великог потока, постоје два минерална извора који нису каптирани и само их 
делимично  користи  сеоско  становништво.  Изнад  села  Рашевица,  са  леве  стране 
Бугарског потока, јавља се сумпоровити извор Слатина који је каптиран. Код цркве у 
Трешњевици, са десне стране Дубоког потока, јавља се слаб минерални извор Слана 
стена  (Просторни план општине Параћин, 2009).  

3.5. Педолошки покривач

На педогенезу земљишта на подручију општине Параћин утицали су рељеф, 
клима,  хидрографија,  геолошка  подлога,  вегетација,  али  и  антропогени  процеси. 
Заступљени  су  следећи  типови  земљишта:  алувијум  и  алувијално-делувијална, 
смоница, огајњачена смоница, смоница алувијална, гајњача, скелетоидна и скелетна.

Алувијално земљиште заузима широк појас дуж речних токова река, Велике 
Мораве и Црнице. По саставу и особинама, алувијум је доста хетерогено земљиште. На 
овом  подручју  преовлађује  дубок  нанос  иловастог  састава  и  добрих  производних 
особина. Простире се централним делом подручја, пратећи од истока ток реке Црнице и 
широко  се  отвара  ка  западном  делу,  према  Великој  Морави.  Дубина  физиолошки 
активног  слоја  је  150  cm.  Наноси  могу  бити  са  карбонатима  целом  дубином  или 
безкарбонатни са удаљавањем од корита Велике Мораве. Алувијални наноси Црнице 
одликују  се  црвенкастом  бојом  због  њеног  тока  кроз  црвене  пешчаре.  Наноси  су 
карбонатни, лаки су, растресити, пропустљиви за воду и лаки за обраду (Јанковић М., 
Атанацковић Б., 1999). 

Смоница  је  просторно  заступљена  јужно  од  алувијума,  у  јужном  делу 
општине.  То  је  глиновито  земљиште  са  великом  количином  глинених  честица,  са 
тежим  и  неповољним  физичким  особинама.  Смоница  огајњачена  се  простире 
југоисточном делу подручја, као и у северном делу у врло широком појасу. Представља 
последњу фазу трансформације смонице у гајњачу. Дубоко је и моћно земљиште, али 
тешко за обраду. Смоница алувијална захвата северозападни део општине. Налази се на 
најстрмијим  узвишењима  речних  тераса  Велике  Мораве,  које  су  и  најудаљеније  од 
речног тока (Просторни план општине Параћин, 2009).

Гајњача  се  налази  у  северном  делу  општине  и  ослања  се  на  скелетоидна 
земљишта. Настала је и образовала се испод шумског покривача. Боја гајњаче у овом 
подручју је руда, са тамном нијансом на алувијалној тераси Велике Мораве. Гајњача је 
лакшег састава, растресита и оцедна.

Скелетоидна  и скелетна земљишта су се образовала и простиру се на брдској 
конфигурацији  терена,  са  јачим  израженим  облицима  рељефа,  у  пределу  Кучајских 
планина. Овај тип земљишта захтева формирање биљног покривача који би „везивао“ 
земљиште  и  зауставио  даље  ерозивне  процесе (Просторни  план  општине  Параћин, 
2009).
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3.6. Биљни и животињски свет

Биљни свет је развијен у складу са педолошком подлогом, климом и рељефом. 
Од великог значаја је и присуство човека на овим просторима, који га је култивисао и 
променио. Умерено-континентална клима са средње јануарском температуром од -1.4 
ºC и са 21.6 ºC у најтоплијем месецу, са кишама које падају баш кад треба у мају и јуну, 
широком лепезом ветрова,  право је место за разноликост биљног света.  Од укупног 
пољопривредног  земљишта  31542 ha,  обрадиве  површине  заузимају  29235  ha 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

Земљорадничко подручје краја представља долинско дно, на којем се због веће 
влажности гаји кукуруз,  затим долинске стране са пространим терасама усеченим у 
језерским наслагама које погодују гајењу пшенице, док је долинска раван повртарска 
зона,  а  побрђе  воћарско и  виноградарско  подручје.  Од повтрарских  култура  се  гаје 
паприка,  купус, краставац, пасуљ, кромпир, парадајз,  црни и бели лук (Николић М., 
Милосављевић Р., 2000).

Шуме су заступљене  у  источном и западном делу општине,  мада мањих и 
већих шумских комплекса и забрана има и на осталом подручју. Зеленим покривачем 
листопадних шума доминира заједница храстова, заједница букве и мечје леске. Део 
искрчених  површина,  посебно  у  средњем  и  вишем  брдском,  а  делимично  и  у 
планинском појасу,  претворен  је  у  шикаре,  ксерофитну  дрвно-жбунасту и  жбунасто 
травну вегетацију, камените пашњаке и праве камењаре. Смањење шумских заједница 
у  равницама  и  долинама  река,  условљено  је  брзим  ширењем  ливада,  а  касније  и 
ораница  кроз  масовно  насељавање  људи  у  овом  крају.  У  узаној  алувијалној  равни 
Мораве налазе се састојине хидрофилних шума, тополе, врбе и ниског шибља. У граду 
и његовој околини расте питоми кестен (Просторни план општине Параћин, 2009). 

Животињски  свет 
ове области је у складу са рељефом и биљним светом. Карактерише се великим бројем 
домаћих и дивљих животиња. Од дивљих животиња има срна, дивљих свиња, вукова, 
лисица,  куна,  веверица,  од  гмизаваца  ту  су  поскок,  шарка  и  гуштери.  Што се  тиче 
птичијег  света,  територију  општине  настањују:  орлови,  јастребови,  фазани,  врапци, 
гаврани, вране, ћукови, славуји, шеве, свраке и др. Често се на димњацима кућа или 
бандерама могу видети роде. Велика Морава је богата рибом. Заступљени су: мрена, 
клен, шаран, смуђ, а од крупније рибе сом. Горњи токови Грзе и Црнице одликују се 
хладном и бистром водом па у њима има пастрмке (Николић М.,  Милосављевић Р., 
2000).
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4. МРЕЖА НАСЕЉА

Мрежа насеља је комплексна географска категорија, хронолошки динамична у 
просторном, демографском и функционалном смислу. Она представља скуп свих или 
одређених  врста  и  типова  насеобина  на  некој  територији  са  прецизно  дефинисаним 
границама (Стаменковић С., Бачевић М., 1992).

Ниједно  се  насеље  не  може  у  простору  посматрати  изоловано,  већ  се  оно 
развија и трансформише под утицајем других насеља. Међу насељима постоје одређене 
интеракције чији интензитет зависи од демографске величине насеља, али исто тако и 
од његовог функционалног капацитета. Таква насеља чине склоп једног система, који се 
дефинише  као  скуп  насеља  који  се  развија  и  делује  као  просторно-функционална 
целина. Свако од ових насеља представља елемент тог система, и у том смислу делује 
као субсистем.

Оно што чини суштину система јесте прожимање међу насељима, изражено у 
могућности  да  се  живи  у  једном,  а  обављају  друге  активности  у  другом насељу  и 
обрнуто.  У  вези  са  овим  је  степен  рационалности  територијалне  организације,  као 
основни  критеријум  конституисања  система.  Он  је  изражен  у  комплементарним 
односима  међу  насељима  у  систему,  а  изражава  се  у  међусобном  допуњавању или 
заједничком решавању одређених проблема из домена производње, снабдевања, услуга, 
јавних  функција  и  др.  Из  свега  произилази  да  конституисање  ових  система  треба 
схватити као прелаз у вишу форму територијалне организације насеља.

Изучавање мреже насеља је од највећег примењеног значаја за развој општине, 
односно  рационално  планирање  организације  простора.  Мрежу  насеља  општине 
Параћин чини једно градско насеље, општински центар Параћин и 34 сеоска насеља. 
Просечна површина по насељу је 15.5 km²,  просечно растојање између насеља износи 
3.9 km. На нивоу непосредног окружења Параћин формира ширу градску агломерацију 
„Трограђе“, заједно са градовима Ћупријом и Јагодином, која је центар фунционалног и 
административног подручја Поморавског округа.

4.1. Основне одлике насеобинског развоја

Долина  Велике  Мораве  и  њен  коридор  представљају  европски  и 
трансконтинентални пут, којим су се кретале војске и трговина, токови цивилизација и 
сеобе народа. Директан контакт са овим потезом и његова веза са другим просторима, 
као  и  постојање  свих  природних  услова  неопходних  за  опстанак  и  развој  човека, 
условили  су  континуирану  насељеност  подручја  Параћина  од  најстаријих  слојева 
праисторијских култура, па све до нашег времена.

Многобројне културе које су трајале  на овом подручју оставиле су трагове 
свог присуства. Још је Феликс Каниц скренуо пажњу јавности на археолошко богаство 
средњег Поморавља.  На основу археолошких истраживања,  која  су  овде започела у 
другој половини 20. века, закључује се да је ово подручје било континуирано насељено 
у  периоду млађег  каменог,  бронзаног  и  гвозденог  доба,  као  и  касније  у  римском и 
средњевековном  периоду.  Захваљујући  остацима  материјалне  културе  и 
монументалним  делима,  данас  располажемо,  ако  не  целовитом,  онда  бар  сликом  о 
културно-историјском развоју ове територије. 

Први људи населили су ове просторе између 5. и 4. миленијума пре нове ере. 
Позната су нам три насеља из овог доба. Једно се налазило на источној  периферији 
града, према насељу Главица, друго на обронцима источно од насеља Дреновац, док је 
треће  битисало  на  обали  Мораве,  у  атару  насеља  Својнова.  Становници  свих  ових 
насеља живели су у до пола укопаним земуницама. Житељи неолитских насеља велику 
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пажњу посвећивали су свом духовном животу. О томе сведочи велики број пронађених 
статуета идола и жртвеника од печене глине. Ради се искључиво о статуетама жена, 
вероватно представама богиње плодности (Вучковић П, Срндаковић А., 1994).

Најзначајније  од  ових  насеља  је  у  Дреновцу.  Утврђено  да  је  у  питању 
неолитска метропола, за коју се претпоставља да је нестала у природној катастрофи или 
пожару. Локалитет је познат као Турска чесма, обухвата површину од 30 ha и једно је 
од већих неолитских насеља на територији Србије. Откриће посуде у Дреновцу 2009. 
године, доказ је постојања метрополе изузетне културе, а припада старијој старчевачкој 
и млађој винчанској култури. Куће су биле површине 15 х 8 m, а по оруђу се види да су 
се становници бавили земљорадњом, ловом и риболовом (Вучковић П, Срндаковић А., 
1994).

У бронзаном добу на територију општине Параћин долазе носиоци једне нове 
културне  групе,  у  науци  познате  као  параћинска  културна  група и  представља 
интегрални  део  позних  бронзанодопских  култура.  Насеља  параћинске  групе  нису 
позната, али су познати гробови. Једна од некропола налази се у самом граду у делу 
који се назива Глождак. Традиције бронзанодопске културе овде трају неколико векова, 
од 1200. до 800. година пре нове ере  (Вучковић П, Срндаковић А., 1994).

У Поморављу су се у време преласка бронзаног у гвоздено доба преплитале 
две културне групе у науци назване Босутска и Басараби група.  Трговина добија на 
значају, а долину реке Мораве карактерише густа насељеност. Потврђено је постојање 
тридесетак  насеља  на  територији  општине  Параћин  из  овог  периода.  Можемо 
разликовати два типа насеља у овом периоду и то: насеља равничарског типа и насеља 
такозваног  градинског  типа.  Насеља  равничарског  типа  била  су  лоцирана  близу 
текућих  вода,  а  на  територији  општине  Параћин регистрована  су  на  левој  и  десној 
долинској  страни  Мораве  и  на  више  места  у  Параћину.  Насеља  градинског  типа 
представљају  утврђења и била су насељена у време продора непријатељских племена. 
Таква  утврђења пронађена  су  у  атару села  Поточца  на  потезу  Градиште.  Утврђења 
сличног типа пронађена су на брду Чокоће код Поповца и на брду званом Градак на 
потезу Ћурчар код данашњих села Горње Мутнице и Лешја. У 4. веку пре нове ере у 
ове  краје  продиру  Келти,  ширећи  културу  млађег  гвозденог  доба.  Келтско  насеље, 
потврђено  налазима  керамичких  посуда,  констатовано  је  на  простору  Параћина,  на 
месту данашље болнице. Насеље није било насељено чисто келтским становништвом, 
већ је то била мешавина са староседеоцима (Вучковић П, Срндаковић А., 1994).

Посебну улогу у интезивном културном развоју имао је моравско-вардарски 
пут,  као  једна  од  основних  саобраћајница  старог  Балкана.  Значај  овог  пута,  као  и 
других природних комуникационих веза Поморавља у појединим фазама праисторије и 
историје, огледа се у честим и разноликим културним и етничким струјањима.
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У освајачком походу на Балканско полуострво на прелазу из старе у наву еру, 
Римљани заузимају Поморавље. Током своје управе граде познати и веома важан пут 
Via militaris, са насељима - утврђењима: Idimum (Велика Медвеђа), Mutacio ad Oktavum 
(Дражмировац), Horeum Margi (Ћуприја).  Једна  од  станица  на  овом  путу  био  је  и 
Sarmates, прво насеље на територији општине које се помиње у писаним изворима. По 
њима, Сарматес није веће утврђење или насеље, већ станица на Војничком путу, која је 
коришћена за мењање коња и одмор. Станица је настала на овом месту захваљујући 
географским  погодностима,  јер  се  овде,  сем  што  се  укрштају  важне  природне 
саобраћајнице, налази и река Црница, као једна од најважнијих предуслова за каснији 
настанак већег насеља. Настала је у време када су Римљани расељавали покорено племе 
Сармата, са којима су ратовали, па је вероватно станица добила име по овом племену. 
Као  веће  трговачко  место,  Сарматес  последњи  пут  помиње  византијски  историчар 
Прокопије у 6. веку (Миленковић М., 1996).

Крајем  шестог  века  ови  крајеви  су  били  под  влашћу  Византије.  Трагове 
византијске насељености налазимо на неолитском насељу код Параћина, на Јухору, у 
близини Поточца, које локално становништво назива Момчилов град. Ово утврђење је 
изграђено  у  време  Јустинијанове  обнове,  527-565.  О  томе  сведочи  новац  овог 
императора  пронађен  на  утврђењу.  Након  разарања  овде  се  насељавају  Словени 
(Миленковић М., 1996). 

У  току  средњег  века  овај  крај  се  налазио  у  оквирима  српског  царства.  У 
Повељи  кнеза  Лазара,  из  1375.  године,  помињу  се  села:  Буљање,  Шалудовац,  Д. 
Мутница, Извор, Класичевица (Клачевица), Голубовац, Лешје, Плана, Видово и Сињи 
Вир. Од поменутих села једино је Катун, влашко село, био Голубовац. Села су имала 
своје  старешине,  а  њихов  задатак  је  био  да  врше  службу  заштите  од  разбојника  и 
крадљиваца.  Села  нису  била  уређена  на  самоуправној  основи,  али  су  имала  своје 
зборове (Дечанска повеља),  свакако на  основу старог  обичајног  права.  Ови зборови 
старали  су  се  о  сеоским  правима,  нарочито  када  се  радило  о  уживању  извесних 
повластица. Старешина код сточара се звао челник. Мада су мењали место живљења 
лети  и  зими,  сељаци  су  ипак  живели  у  групама,  које  су  биле  растурене  лети  по 
планинама, а зими по жупним местима, те су ипак чиниле једну заједницу (Булић Д., 
Милачић М., 1969).

Средњевековна  Петрушка  област  постаје  значајна  погранична  зона.  Она  је 
захватала  део  данашњег  Средњег  Поморавља.  Њене  границе  простирале  су  се  од 
манастира  Раванице  на  северу,  до  реке  Шупељак  на  југу,  источно  до  реке  Грзе,  а 
западну  границу  представљала  је  река  Велика  Морава.  Војни  и  административни 
центар Петрушке области у 14. и 15. веку је био утврђење Петрус. Остаци овог града 
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леже на брду изнад села Поповца. Очувани остаци указују да је град спадао међу веће и 
боље утврђење, са веома повољним стратешким положајем (Миленковић М., 1996).

Током 14. и 15. века наилазимо на неколико помена града на Црници. Први 
пут насеље Параћин помиње се у повељи кнеза Лазара,  писаној  1375. године.  Овом 
повељом он дарује манастиру Ларви Св. Атанасија села у Петрушкој области и трг „Трг 
Параћинов брод“. Назив је добио по броду-прелазу преко воде, тј. Црнице. О тадашњој 
величини Црнице указује  и Евлија Челебија  у својим белешкама.  У повељи Ђурађа 
Бранковића из 1452. године помиње се „трг Параћин са панађуром“, што показује да се 
Параћин више не сматра селом и указује нам на његов раст и развитак.

О самом значају Параћина, као јаког трговачког места, указује нам податак да 
су крајем 16. века велико интересовање за њега испољавали духовник Сисоје и Ларва 
Св. Атанасија са Свете Горе.

 

У  средњем  веку  у  периоду  отоманске  владавине  веома  значајну  културну 
улогу имали су манастири и цркве. Током 14. и 15. века у ове крајеве је прешао велики 
број монаха и почео интезивно подизање манастира у долини Велике Мораве. Скоро 
идеална места за градњу манастира пружили су крајњи обронци Кучајских планиана. 
Сва одабрана места била су веома добро заклоњена али истовремено и веома близу 
важне саобраћајнице дуж које су постојала бројна насеља. Ток реке Црнице, која извире 
на  северу  Петрушке  области  и  потом  пролази  кроз  средиште  ка  западу  и  Великој 
Морави, представља веома интересантну појаву за религиозни живот средњевековног 
Поморавља. Овде је откривено и истражено 10 манастира и цркава. Ове манастире је 
саградило  монаштво,  које  се  повлачи  са  југа  пред  надирањем  Турака,  а  за  њихову 
градњу велики утицај су имали светогорски исихисти (Миленковић М., 1996).

Насеља која су се развила на Цариградском друму била су села Текија, Лебина 
и Сикирица. Сикирица је први пут уписана почетком 16. века, а 1566. у њој коначи 
царска војска. Од овог места је пут  преко Брачина, Претрковца и Шупељка стизао у 
Ражањ (Зиројеви О., 1970).

Доласком  аустријске  власти  у  Параћин  и  околна  села  почиње  досељавање 
становништва из ближих и даљих крајева. У самом Параћину задржало се још доста 
живља страног порекла, које је било ту и за време турске владавине, а нарочито Цигана 
и  Цинцара.  Посебно су  били утицајни  Грци и Цинцари,  који  су као добри трговци 
обично бирали насеља на Царском друму. Неки од њих су били и „турски поданици“, 
који су били само на печалби. Параћин је у време аустроугарске владавине у Србији , 
1717. године, био средиште ресавског диштрига-среза, који је имао девет насељених 
места.  За  време  своје  краткотрајне  владавине  Аустријанци  су  настојали  да  Србе 
привуку на  своју  страну и разним верским уступцима,  као  што је  било претварање 
џамија  у цркве.  Тада је  и џамија у Параћину,  коју је  овде подигла мајка Сулејмана 
Величанственог била претворена у цркву (Булић Д., Милачић М., 1969).
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Земља је била ретко насељена, а прве куће из тог периода су биле једноделне 
плетаре под сламом. У другој половини 18. века почело је прво веће насељавање. Куће 
се постепено групишу, а данашња насеља добијају свој зачетак. После устанка наступа 
друга фаза у којој кућа нагло излази из свог примитивног облика и развија се просторно 
и конструктивно. Тада се развија „дурунгача“ или кућа брвнара (Влаховић П., 2011). 

Борбе за ослобођење од Турака, који су присутне у Поморављу као и у целој 
Србији још од 15. века, добијају у овом крају велики значај. Мало је догађаја у историји 
Првог српског устанка који су имали тако велики утицај на његов даљи ток и развој, 
као што је случај са бојем на Иванковцу, августа 1805. године. Значајна личност овог 
краја у Првом српском устанку био је Илија Барјактаревић, трговац из села Извор, кога 
је Карађорђе после победе на Иванковцу поставио за војводу. У време Другог српског 
устанка  Параћин  је  поново  ослобођен,  али  само  привидно,  пошто  је  био  изван 
Београдског  пашалука.  Град и даље припада Лесковачком пашалуку у коме су тада 
били  Турци,  али  на  основу  споразума  кнеза  Милоша  са  Маршал-пашом,  у  овим 
крајевима  је  било  елемената  српске  власти.  За  период  Другог  српског  устанка 
карактеристично  је  досељавање  у  Параћин  српског  живља са  југа  Србије,  затим  из 
Војводине  и  других  крајева.  У  намери  да  ојача  привреду  овог  краја,  кнез  даје 
становништву многе повластице. Параћин је у то време, пошто се налазио на граници 
два пашалука имао филијалу Главне царинске станице.

Хатишерифом из августа 1833. године, град је припојен Србији, али је потпуну 
слободу добио јула месеца 1834. године, када Турци напуштају ове крајеве. Параћински 
срез је у то време имао 28 насељених места. Одлуком Правитељства из 1842. године 
придодато  му је  још 10 насеља.  Према  тефтеру-списку,  писаном  између  1833-1838. 
године,  варош Параћин и села параћинског среза имала су 1197 кућа.  Најзначајнији 
документ за Параћин из овог периода је Устав Кнежевства Србије,  од 15.  фебруара 
1835. године (Сретењски устав), на коме се налази и потпис кнеза параћинске нахије 
Јована Вељковића (Булић Д., Милачић М., 1969). 

После ослободилачких ратова Србије са Турском 1876/1877. године, када су 
Србији  припојена  четири  нова  округа,  велики  број  породица  придошлих  из 
новоослобођених крајева населило је Параћин. Према попису из 1890. године, Параћин 
је као град имао 5468 становника. Села параћинског среза имала су тада 23801 житеља. 
Прва сведочанства о изгледу тадашњег Параћина наилазимо на цртежима В.Полеонова 
из 1876. године, који пролази овим крајем са руском војском (Булић Д., Милачић М., 
1969). 

У другој половини 19. века, подручје општине је било познато по развијеном 
сточарству,  а  развијали  су  се  пољопривреда,  трговина  и  занатство.  У  параћинској 
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чаршији били су развијени следећи еснафи: бакалски, ковачки, пинтерски, берберски, 
пекарски,  опанчарски,  поткивачки,  браварски и други.  Први привредни објекат  овог 
краја био је млин кнеза Милоша на реци Црници (1838. године). Прекретницу у развоју 
привреде представља изградња железнице у Србији 1886. године изграђена је  пруга 
Београд-Ниш-Врање,  док  је  пруга  Параћин-Зајечар  изграђена  1911. године 
(Миленковић М., 1996).

Повољан  положај  града  на  раскрсници  магистралних  праваца  и  јака 
сировинска и енергетска база, омогућили су Параћину да се почетком двадесетог века 
развије  у  један  од  најјачих  индустријских  центара  у  региону.  Период 
индустријализације  обележили су  чешки Јевреји,  браћа Минх,  који  су  1879.  године 
подигли прву фабрику у Србији за производњу сукна, чоје и вуненог предива. Она је 
своје  потребе  покривала  вуном  из  источних  крајева  ове  области.  Велики  интерес 
државе  изражавали  су  и  напори  највиших  органа  да  у  регулисању  односа  са 
инвеститорима  себе,  град  и  народ  стави  у  што  бољи  положај.  Фабрика  је  тада 
располагала између осталог и електричним агрегатом за осветљење, првим у Параћину, 
а међу првих пет у Србији. Фабрика је 1904. године под неразјашњеним околностима 
изгорела. Неколико година касније (1906.), на њеном месту је изгрђена фабрика стакла, 
чија је сировинска база била у непосредној близини. Фабрика цемента основана је 1902. 
године, а фабрика бомбона и чоколаде 1913. године (Булић Д., Милачић М., 1969). 

Рани развитак индустрије и оснивање поменутих предузећа снажно су утицали 
на  измену  структуре  градског,  а  и  осталог  становништва.  Фабрике  су  захтевале 
раднике, сировине и тржиште. 20. век је период великих миграција. Становништво се 
досељавало из пасивних крајева државе. Сељаци из околине, сиромашни и са бројнијом 
породицом, почели су да долазе на рад у град, а фабрике су узимале из околних области 
све  оне  производе,  које  су  могле  да  им  послуже  као  сировине.  Са  друге  стране, 
становници околних села били су једним делом и купци својих производа.

Села  у  Поморављу  су  област  житарица,  мада  знатне  површине  под 
повртарским културама говоре да је и поврће један од важнијих производа ове области. 
Нижа села у сливу Црнице се не разликују много од Поморавља, јер су и овде жита и 
поврће главни производи. Могло би се рећи да је слив Црнице најизразитија повртарска 
област у читавој општини. Од села се истичу Главица, Давидовац и Мириловац. Виша 
села  у  сливу  Црнице  се  разликују  од  Поморавља.  Поред  знатне  површине  под 
житарицама  овде  има  и  пространих  ливада,  због  којих  су  ова  насеља  некада  била 
чувена  по  производњи  и  извозу  сена.  Простране  ливаде  и  знатне  површине  под 
пашњацима омогућују велико гајење стоке. Као посебну одлику овог краја треба истаћи 
и велике шумске комплексе, а нарочито у селима Извор и Горња Мутница која имају 
више  од  половине  атара  под  шумом. У  многим насељима  оснивале  су  се  набавно-
потрошачке  задруге  и  то  у:  Доњој  Мутници,  Горњој  Мутници,  Буљану,  Поповцу, 
Дреновцу, Трешњевици итд. Занатство је било развијено у Параћину.

У периоду између два рата, Параћин је важан индустријско-занатски центар у 
Србији. Томе је допринео повољан географски положај града, који са бројним селима и 
великим гравитационим  подручјем  има  све  предуслове  за  брзо  напредовање.  После 
1935.  године  сва  индустријска  предузећа  ушла  су  у  бржу фазу  развоја,  па  је  1938. 
године индустрија вунених тканина била најача текстилна фабрика у земљи.

После завршетка Другог светског рата, Параћин, као и у својој дугој и бурној 
историји,  у  потпуности  користи  свој  повољан  географски  положај  и  природне 
погодности за свестрани привредни развој. Привреда општине базира се на индустрији 
чији су најзначајнији представници: Српска фабрика стакла, Фабрика цемента „Нови 
Поповац“  и  индустрија  текстила  „Бранко  Крсмановић“.  У  привредном  потенцијалу 
општине значајно место заузимају и грађевинска, прехрамбена и туристичка делатност, 

20



Мрежа насеља општине Параћин

али  и  поред  наглашеног  индустријског  обележја,  знатан  број  становника  се  бави 
земљорадњом, за коју постоје добри услови.

Током  последњих  тридесет  пет  година  прошлог  века,  кроз  развој  градског 
насеља, на овај простор се доселила највећа досељеничка група, пре свега са Косова и 
Метохије,  а  у  току ратова  деведесетих  година из  Босне  и  Херцеговине  и Хрватске. 
Разлози досељавања били су економски. 

У  савременој  Србији  са  развојним  периодом  од  200  година,  Параћин  се 
развијао  од  свог  историјског  језгра  дуж  некадашњег  Цариградског  друма,  преко 
чаршије,  проширене вароши крајем 19. и почетком 20. века,  града у реконструкцији 
између два светска рата, па све до града с почетком 21. века, са око 10000 запослених у 
привреди  и  друштвеном  комплексу,  развијеном  инфраструктуром  и  значајном 
друштвеном опремом формираном на регионалној основи централне Србије. Параћин 
се, уз застоје и стангнацију, развио у леп и модеран град средњег Поморавља. 

Савремене физиономске карактеристике насеља на територији општине доста 
су сличне, а резултат су традиције аграрне производње, коришћења истих грађевинских 
материјала као и исте традиције градње. Разлике се јављају између насеља у равници 
где  је  већа  густина  насељености  и  насеља  на  падинама  Кучајских  планина.  За 
физономију  насеља  је  карактеристична  хоризонтална  градња,  куће  су  углавном 
једноспратне или двоспратне. Најчешће су једине вертикале у селима црквени торњеви.

У савременом развоју општине Параћин највећу улогу и значај има градско 
насеље  Параћин  које  представља  општински  центар  ка  коме  је  усмерена  и  највећа 
миграција становништва из околних насеља општине. Његов даљи развој треба да се 
развија у правцу унапређивања прерађивачке и друге индустрије, развоја грађевинских, 
саобраћајних,  комерцијалних  и пословно-финансијских  услуга.  Треба  подстаћи  већи 
ниво  урбанизованости,  а  у  околним  насељима  је  потребно  радити  на  унапређењу 
пољопривредне производње, јер је околина погодна за гајење житарица и разних сорти 
воћа и поврћа (Просторни план општине Параћин, 2009).

Данас,  општи  систем  насеља  на  простору  општине  обухвата  34  насеља  и 
градско насеље Параћин.  Највећа  насеља развијена  су у долини Велике Мораве,  на 
потезу релативно уједначеног рељефа између обронака Јухора и јужног Кучаја. Насеља 
су формирана претежно на широј позицији старих и напуштених насеља. Један број 
насеља  задржава  трајни  континуитет  на  праисториској  и  историској  локацији, 
користећи предности простора који треба посебно сагледати и вредновати. Део ових 
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насеља  у  најближем  окружењу  уже  градске  територије,  постепено  се  стапао  са 
градским  насељем  кроз  процес  који  је  трајао  до  деведесетих  година  прошлог  века. 
Насеља  су  грађена  на  просторима  уједначеног  рељефа,  користећи  повезано 
брежуљкасто земљиште са присојном и осојном орјентацијом, односно речне долине, 
падине  и  побрђа.  Највећа  насеља  су  моравског  типа,  величине  мањих  варошица, 
збијена, са формираном регулацијом (ушорена или делимично ушорена) и углавном уз 
важнију  саобраћајницу  (Трешњевица,  Рашевица,  Поточац,  Својново,  Доње  Видово, 
Стрижа, Дреновац). Поједина насеља користе мање речне долине и развијају се кроз 
горњи ток и клисуру (Забрега, Поповац, Доња Мутница, Извор). Нека насеља на ширем 
простору повезују  више малих,  засеока или већих целина,  па су чак подељена и на 
посебне  сеоске  заједнице.  С обзиром на општу  позицију,  природне услове,  близину 
градског насеља и важнијих комуникација, већина насеља на територији општине кроз 
предходни  период  достигла  је  виши  ниво  организације,  изграђености  и  уређења 
(Просторни план општине Параћин, 2009).

Велике демографске промене у насељима општине су донели ратови током 20. 
века.  После  Другог  светског  рата,  доселио  се  највећи  број  становника  са  ратом 
уништених простора. У националној структури општине Параћин најбројнији су Срби 
(97%). Од националаних мањина највише има Рома, а затим следе Црногорци, Румуни, 
Македонци  и  Хрвати.  По  методологији  ранијих  пописа  индекс  промене  становника 
2002./1948. година износи на нивоу општине 125.5. Највеће повећање броја становника 
бележе Текија (индекс 412.0), Параћин (индекс 261.9), Стрижа (индекс 200.9), затим 
Трешњевица (индекс 127.9), Забрега (индекс 126.1) и Главица (индекс 119.8). У истом 
периоду смањење популације и вредност индекса испод 100 имају сва остала насеља. 
Општа карактеристика насеља општине је повећање учешћа старијег становништва у 
старосној структури. За старије житеље је обезбеђен бесплатан превоз на територији 
целе општине.  Центар за социјални рад у Параћину је организовао помоћ у кући за 
старе и болесне житеље на сеоском подручју. Пројекат финансира Европска унија, а за 
геронто-домаћице одабране су незапослене особе.

Највеће  функционалне  промене  доживео  је  Параћин.  Основане  су  две 
индустријске зоне: „Змич“, налази се на 2 km од центра града у правцу Ћуприје и зона 
„Петља“ са локацијом поред ауто-пута и са излазом на магистрални пут за Зајечар. Град 
бележи знатна улагања у привреду, како домаћих тако и страних улагача.  Много се 
ради на уређењу града и насеља и комуналној  опремљености.  Ту спадају капитална 
улагања у водовод, саобраћајну инфраструктуру, гасификацију. Град Параћин развија 
све градске функције и трансформисао се од индустријског у услужно-индустријско 
насеље. Сеоска насеља су задржала аграрне функције, али су уз њих значајно развијене 
и  остале  делатности.  Услужне  делатности  развијају  Сисевац,  Шалудовац,  Доња 
Мутница,  Давидовац,  Стрижа,  Главица,  Лешје  и Клачевица.  На територији општине 
изграђене  су  три  вештачке  акумулације.  Добар  пример  развоја  туризма  су  насеље 
Сисевац и викенд насеље Грза са хотелима и угоститељским објектима. Општина има 
више планова којима би се искористиле туристичке знаменитости као што су: Мала 
света гора (Петрушка) - комплекс манастира, Резерват биосфере „Кучајске планине“, 
врело  Грзе  и  Црнице,  подручје  Велике  Мораве,  укључујући  остатке  меандара  и 
влажних станишта. Сектор секундарних делатности развила су насеља Доња Мутница, 
Стубица,  Буљане,  Главица,  Бошљане,  Чепуре,  Поповац,  Забрега.  У  селима  су 
заступљени мањи објекти прерађивачке индустрије. У Чепуру функционише предузеће 
„Класкомерц“,  специјализовано  за  производњу  кечапа.  У  Поповцу  ради  фабрика 
цемента  „Холцим“.  Приградска  насеља  имају  индустријско-услужни  карактер,  с 
обзиром на то да највећи део активног становништва ради у Параћину. На територији 
општине  у  оквиру  појединих  сеоских  насеља  функционише  13  амбуланти  и  једна 
здравствена  станица  (Поповац).  На  подручју  градског  насеља  постоји  неколико 
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институција социјалне заштите. Центар за социјални рад, Клуб за старе у оквиру кога је 
Савез инвалида Србије. Развој функција социјалне заштите на општинској територији 
ван градског насеља своди се на активности Специјалног дома за децу и омладину у 
насељу  Извор.  Изузев  насеља  Сисевац  и  Текија,  сва  остала  насеља  имају  основне 
школе,  Параћин  4  средње,  а  од  специјализованих  видова  образовања  у  Параћину 
постоји основна музичка школа.

4.2. Просторно-демографске одлике мреже насеља

Територија општине Параћин, смештена у долини Велике Мораве, пружала је 
од  праисторије  до  данас  веома  повољне  услове  за  настањивање.  На  основу 
археолошких истраживања која су овде започела у другој половини  двадесетог века, 
закључује  се  да  је  ова  територија  била  континуирано насељена  у  периоду  млађег 
каменог,  бронзаног  и  гвозденог  доба,  као  и  касније  у  римском  и  средњевековном 
периоду, па све до данашњих дана.

Данас  се  на  територији  општине  Параћин  налази  34  насеља  и  само  је 
општински центар насеље градског типа. Ова насеља су збијеног и полузбијеног типа. 
Према свом облику, насеља су углавном округласта - у виду неправилног многоугла, 
али  има  и  насеља  издуженог  облика.  Већина  ових  насеља  има  неправилну  мрежу 
саобраћајница.

Насеља општине Параћин се могу сврстати у шест просторних целина:
• целину  "центар"  чине  насеља  формирана:  на  пространој  тераси  са  десне 

стране В.Мораве (Параћин, Стрижа); на западној неогеној равни колтинског 
дна (Главица, Текија,  Лебина);  на додиру алувијалне равни и ниске терасе 
(Шавац, Чепуре, Доње Видово); у ерозивно-денудационом проширењу река 
Црнице и Грзе (Давидовац, Мириловац),                  

• целину  "запад"  чине  насеља  формирана  на  падинама  Јухора,  на  левој 
долинској  страни  Велике  Мораве  (Сињи  Вир,  Трешњевица,  Рашевица, 
Поточац, Својново),

• целину "југ"  чине  насеља која  су  настала  на  пространој  тераси  на  десној 
страни В.Мораве (Ратаре, Г.Видово, Сикирица, Дреновац), као и насеља која 
се  се  развила  на  неогеној  равни  котлинског  дна  (Крежбинац,  Бусиловац, 
Голубовац),

• целину  "север"  чине  насеља  која  се  налазе  у  ерозивно-денудационом 
проширењу река Црнице и Грзе. (Поповац, Бошњане, Буљане, Шалудовац, Г. 
Мутница), односно у брдско-планинском подручју јужног Кучаја (Стубица, 
Забрега),

• целину "исток" чине насеља која се налазе у јужном ерозивно-денудационом 
проширењу реке Грзе (Д. Мутница, Лешје, Плана, Извор, Клачевица),

• целину  "Сисевац-Грза"  представља  крајње  источно  подручје  територије 
општине  у  оквиру  планинског  подручја  јужног  Кучаја,  са  насељима 
туристичког  типа  Сисевац  и  викенд  насеље  Грза,  формираним  у  уским 
долинама горњих токова река Црнице и Грзе.

Према попису из 2011.  године функционална целина „Центар“ учествује  са 
61.4 % у укупном броју становника општине. На овом простору је највећа концетрација 
становништва, јер је ту општински центар са примарном агломерацијом. Функционална 
целина  „Север“,  са  Поповцем као центром заједнице  насеља,  учествује  са  12.3  % у 
укупном становништву општине, док целине „Југ“, „Запад“ и „Исток“ учествују са 10.3 
%, 8.1 % и 6.8 % у укупном становништву општине. Функционална целина „Сисевц-
Грза“ учествује са 0.02 % у укупном становништву. Смањење становништва између две 
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пописне  године  је  у  свим целинама  заступљено,  изузев  целине  „Центар“  у  којој  је 
дошло  до  повећања  укупног  становништва  за  1  %.  Депопулација  је  заступљена  у 
већини сеоских насеља, а разлог је низак ниво животног стандарда, што је условило 
одлазак младог становништва на рад у иностранство.

Табела 7. Кретање укупног броја становника у насељима општине Параћин од 1948. до 2011. 
године

Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.
Бошњане 1135 1125 1302 1244 1205 1139 2012 916
Буљане 1969 2080 2178 1977 1885 1674 1545 1337

Бусиловац 1316 1370 1386 1390 1329 1158 1041 874
Главица 989 990 1083 1113 1087 1124 1134 1075

Голубовац 388 396 404 389 349 311 267 210
Г.Мутница 1446 1438 1366 1240 1134 900 740 623
Г.Видово 957 1053 1073 968 980 908 855 774

Давидовац 597 612 690 607 578 510 461 435
Д.Мутница 1745 1783 1758 1629 1503 1253 1051 922
Д.Видово 2430 2564 2500 2353 2396 2078 1932 1699
Дреновац 2233 2452 2496 2412 2354 2202 2009 1856
Забрега 1001 1042 1044 985 907 830 1211 1007
Извор 1252 1319 1376 1355 1234 1041 929 762

Клачевица 783 791 808 795 704 654 600 532
Крежбинац 791 824 803 733 649 573 547 448

Лебина 1108 1216 1203 1039 922 798 715 579
Лешје 594 628 633 583 534 493 422 345

Мириловац 1649 1671 1656 1437 1274 1024 835 618
Параћин 10110 11175 15648 21511 24407 24710 25292 24573

Плана 2001 2024 2076 1899 1766 1479 1244 1140
Поповац 902 1290 1517 1575 1393 1243 805 616
Поточац 1746 1869 1875 1818 1651 1392 1309 1113
Ратари 757 796 798 751 719 662 610 541

Рашевица 1828 1863 1907 1625 1562 1388 1215 994
Својново 1736 1825 1877 1777 1769 1474 1386 1210
Сикирица 1153 1300 1328 1154 1161 1092 1038 907
Сињи Вир 336 364 377 334 319 294 251 224
Сисевац 294 406 381 38 39 22 18 15
Стрижа 1068 1184 1342 1433 1751 1818 1937 1816
Стубица 2065 2165 2230 2237 2133 1902 1784 1596
Текија 316 415 436 542 960 1122 1251 1257

Трешњевица 1521 1601 1753 1785 1769 1239 1137 879
Чепуре 1068 1125 1100 942 901 848 825 756
Шавац 971 1029 927 831 799 694 533 503

Шалудовац 600 632 326 596 595 452 360 384
Укупно 50855 54520 59957 63097 64718 60501 58301 54267

Поморавски 
округ

225392 240512 254521 262055 270474 240715 227435 212839

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2002. године, Упоредни преглед броја становника, 
Књига 9, РЗС Београд 2004. година; Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд 2013
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Према попису становништва из 2002. године, на територији општине Параћин 
живело је 58 301 становника. У граду Параћину је живело 43.4 %, док у осталих 34 
сеоских  насеља  56.6  % становника  општине.  По  резултатима  пописа  становништва 
2011. године, општина има 54 267 становника од тога у општинском центру живи 45.3 
% житеља, а у сеоским насељима 54.7 %. Главни покретач демографских промена у 
општини  су  процеси  урбанизације,  индустрализације,  деагаризације,  смањење 
природног прираштаја, изражена дневна миграција и др.

Велики  утицај  на  кретање  укупног  становништва  на  територији  општине 
Параћин, било да је реч о механичкој или биолошкој компоненти кретања имали су 
процеси урбанизације и индустрализације који су започети након Другог светског рата 
и чије су последице довеле до процеса деаграризације  који још увек трају и све су 
интезивнији.

Број  становника  општине  Параћин  након  другог  светског  рата,  према 
пописима који су вршени, бележи стално повећање све до 1991. године, када се смањује 
у односу на 1981. годину. Најновији пописи (2002. и 2011. године) показују да се тренд 
благог опадања броја становника наставља.

Насеље Параћин, Стрижа и Забрега  бележе пораст броја становника у 2002. 
години, док 21 насеље има континуирано смањење броја становника од 1961. године. 
Највеће смањење броја становника десило се у периоду од 1981-1991. године, када су 
само Параћин и 3 приградска насеља (Стрижа,  Текија  и Главица)  имали раст,  а  сва 
остала насеља опадање кретања укупног броја становништва. Према попису из 2011. 
године насеље Текија бележи пораст броја становника, док сва остала насеља бележе 
смањење броја становника. Тенденција крајем двадесетог века на нивоу општине, а то 
је карактеристика и поморавског округа је смањење природног прираштаја и изражена 
емиграција у веће суседне гравитационе центре Београд, Ниш и Крагујевац. Делимичну 
компезацију  у  укупном  броју  становника  омогућио  је  90-их  година  велики  прилив 
избеглих и расељених становника из ратом угрожених области. Њихово насељавање у 
поморавском  округу  ублажило  је  већу  депопулацију.  Са  смиривањем  ситуације  у 
областима захваћеним ратом, поново је дошло до смањења становника, јер се један број 
избеглих  лица  вратио  на  своја  огњишта,  а  мањи  број  избеглих  је  отишао  у 
иностранство.  

Према  препорукама  Уједињених  нација,  Европске  уније  и  Еуростата  сеоска 
насеља у општини се могу сврстати у неколико категорија: насеља до 500 становника, 
500-999 становника, 1000-1999 сановника, 2000-2999 становника, 3000-4999 становника 
и 5000-9999, 10000-19999 становника, 20000-49999 становника.
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Табела 8. Класификација насеља по популационој величини од 1948. до 2011. године (Н- број 
насеља; Ст.-број становника; %- удео у укупном становништву општине)

Популациона
величина
насеља

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.

<500
становника

Н 4 4 4 3 3 5 6 7
Ст. 1334 1581 1598 761 707 1572 1779 2061
% 2.2 2.9 2.7 1.2 1.1 2.6 3.0 3.8

500-999
становника

Н 10 7 7 11 12 10 11 16
Ст. 7941 5273 5285 8333 9248 7377 7994 11796
% 15.6 9.7 8.8 13.2 14.3 12.2 13.7 21.7

1000-1999
становника

Н 16 18 18 17 16 17 16 11
Ст. 22741 25106 25946 25490 23473 22562 21227 15106
% 44.7 46.0 43.3 40.4 36.3 37.3 36.4 27.8

2000-2999
становника

Н 4 4 5 3 3 2 1 -
Ст. 8729 9261 11480 7002 6883 4280 2009 -
% 17.2 17.0 19.1 11.1 10.6 7.1 3.4 -

10000-
19999

становника

Н 1 1 1 - - - - -
Ст. 10110 11175 15648 - - - - -
% 19.9 20.5 26.1 - - - - -

20000-
49999

становника

Н - - - 1 1 1 1 1
Ст. - - - 21511 24407 24710 25292 24573
% - - - 34.1 37.7 40.8 43.4 45.3

Извор:  Попис становништва,  домаћинстава  и  станова 2002.  године.  Становништво упоредни преглед 
броја становника, Књига 9, РСЗ Београд 2004. година.,  Попис становништва, домаћинстава и станова 
2011. године, РЗС Београд 2013. година.

На почетку посматраног периода 1948. године највише насеља је било у групи 
од 1000-1999 становника. Ових насеља је било 16 и у њима је живело 44.7% од укупног 
броја становника. У групи од 10000-19999 становника било је смо једно насеље и то 
Параћин. У њему је живело 19.9 % становника од укупног броја становника општине. 
На основу података из наредних пописних година може се закључити да се број насеља 
у  групи  од  500-999  становника  повећао,  док  се  број  насеља  у  групи  од  2000-2999 
становника смањивао. Насеља у групи до 500 становника бележи повећање са 4 насеља 
колико их је било на почетку посматраног периода на 7 насеља колико их је било према 
попису  из  2011.  године.  У  периоду  од  1948-2011.  године  запажа  се  смањење 
процентуалног учешћа групе од 1000-1999 становника са 44.7% на 27.8%, док остале 
групе  бележе пораст.  Према подацима  из  2011.  године  у  општинском  центру  живи 
45.3% становника општине и он има доминантну улогу центра највишег хијерархијског 
ранга у мрежи насеља ка коме је усмерена миграција.

Природни  прираштај  је  поред  миграција  био  најзначајнији  на  демографске 
карактеристике општине. У периоду 1981-1991 године стопа природног прираштаја на 
нивоу општине је позитивна и износи 0.5‰, међутим у истом периоду 27 насеља је 
имало негативну стопу природног прираштаја.

У  периоду  1991-2002  године  природни  прираштај  на  нивоу  општине  је 
негативан и износи -4.8‰. У овом периоду само општински центар и три приградска 
насеља  имају  позитивне  вредности  природног  прираштаја,  док остала  насеља  имају 
негативне вредности природног прираштаја.  На основу овога може се закључити да 
природно  кретање  становништва  на  територији  општине  Параћин  карактерише 
снижење стопе наталитета и благи пораст стопе морталитета, што доводи до тога да 
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већина насеља има негативне стопе природног прираштаја.  Становништво је  одавно 
прешло  у  процес  старења  и  спада  у  старе  популације  (Просторни  план  општине 
Параћин, 2009).

Табела 9. Стопе природног и механичког кретања становништва општине Параћин за периоде 
1981-1991. и 1991-2002. година

Општина 
Параћин

Стопа 
наталитета

‰

Стопа 
морталитета

‰

Природни 
прираштај

‰

Миграциони 
салдо Стопа раста

1981-1991. 12.6 12.1 0.5 -1.7 -0.9
1991-2002. 10.7 14.2 -4.8 0.6 -4.2
Извор: Просторни план општине Параћин 2009

Другу  компоненту  кретања  становништва  представља  механичко  кретање, 
односно  миграције.  Узроци  миграција  могу  бити  различити,  а  најчешћи  узроци  су 
економске  природе.  Становништво  се  пресељава  услед  немогућности  задовољења 
својих потреба, у насеља која могу да пруже боље услове за живот. То су пре свега, 
већа могућност запослења услед ширег спектра функција које пружа веће насеље, бољи 
услови  школоваља  деце  и  омладине  и  већа  опремљеност  објектима  друштвене 
инфраструктуре. Управо из ових разлога најчешће миграције су на релацији село-град.

У периоду од 1981-1991. године миграциони салдо општине Параћин је имао 
негативну вредност и износио је -1.7%. У овом периоду Параћин је био емиграционо 
насеље са салдом миграције од -0.2%, док су приградска насеља имала позитиван салдо 
миграције. Овакав салдо миграције у приградским насељима објашњава се тиме да се 
становништво  досељавало  у  приградским  насељима  са  намером  да  се  што  више 
приближи граду и ради у некој привредној организацији, а да се бави пољопривредом 
као допунском делатношћу.

У  периоду  од  1991-2002.  године,  миграциони  салдо  општине  Параћин  је 
позитиван и износи 0.6%. Градско насеље има позитиван салдо.  Највећи механички 
прилив  становноштва  имају  насеља  Забрега  и  Трешњевица,  док  највећи  одлазак 
становништва  у  овом  периоду  има  насеље  Поповац  и  то  33.4%.  На  одлазак 
становништва у насељу Поповац највећи утицај је имала приватизација цементаре,  а 
самим  тим и смањење броја радника (Просторни план општине Параћин, 2009).

Највећи број домаћинстава у периоду од 1948. до 2011. године забележен је 
2002.  године  када  је  њихов  број  износио  18351  домаћинство,  док  је  најмањи  број 
забележен  1948.  године  (11499 домаћинстава).  У 2011.  години број  домћинстава  се 
смањио у односу на 2002. годину за 1683 домаћинстава.

Када упоредимо 1948. годину и 2011. годину број домаћинстава увећан је за 
5169  домаћинстава.  То  нам  указује  на  процес  уситњавања  и  преображаја  великих 
породичних  домаћинстава  у  мања домаћинства,  што  је  последица  деаграризације  и 
напуштања  сеоских  насеља  и  стварање  насеља  стараца.  Укупно  гледано  број 
домаћинстава  расте  у  овом  периоду.  Изразито  је  повећање  броја  домаћинстава  у 
градском насељу Параћин и то нам најбоље показују подаци да их је 1948. године било 
3515,  а  данас  их  има  8221  домаћинстава,  што  је  последица  ширења  функција  овог 
насеља  и  све  већег  досељавања  становништва.  За  то  време  просечан  број  чланова 
домаћинстава је у сталном паду. Највећи број домаћинстава има само два члана, затим 
следе домаћинства са четири члана. Постоје домаћинства са већим бројем чланова, али 
су то углавном старачка домаћинства у којим је заступљено више генерација. Просечан 
број чланова по домаћинству је 3.2 члана.
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Табела 10. Кретање броја домаћинстава у насељима од 1948. до 2011. године
Насеље 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.

Бошњане 230 249 277 281 286 284 264 241
Буљане 402 394 441 455 461 435 427 360

Бусиловац 246 260 291 289 289 276 275 235
Главица 193 212 253 290 299 311 337 319

Голубовац 70 77 85 86 88 79 73 62
Г.Мутница 270 296 278 262 251 240 219 197
Г.Видово 198 215 241 242 233 223 225 205

Давидовац 123 130 156 142 144 139 134 122
Д.Мутница 382 382 389 385 374 359 355 286
Д.Видово 460 513 531 524 564 542 540 511
Дреновац 435 481 549 566 589 570 557 512
Забрега 192 197 204 205 202 197 318 277
Извор 268 282 296 288 274 252 242 199

Клачевица 171 163 169 166 160 148 144 139
Крежбинац 154 161 165 166 159 150 168 137

Лебина 213 226 255 238 220 210 202 181
Лешје 119 126 130 133 130 127 121 106

Мириловац 324 333 358 345 329 303 287 226
Параћин 3515 3540 4859 6730 7885 8158 8764 8221

Плана 411 412 443 452 420 397 375 340
Поповац 206 429 389 476 366 368 247 191
Поточац 355 368 419 441 436 403 410 322
Ратари 144 155 160 177 178 183 179 162

Рашевица 321 342 394 387 402 393 390 316
Својново 331 340 405 404 419 404 398 336
Сикирица 255 280 316 296 302 296 287 280
Сињи Вир 66 71 83 80 79 76 70 69
Сисевац 88 109 146 12 12 12 10 9
Стрижа 203 224 293 334 436 515 590 528
Стубица 367 409 471 495 508 497 484 448
Текија 55 73 101 133 246 303 335 333

Трешњевица 286 324 369 399 423 357 429 328
Чепуре 183 200 225 215 220 225 221 202
Шавац 155 174 187 189 192 188 163 159

Шалудовац 108 107 119 119 118 115 111 109
Општина 11499 12254 14437 16402 17694 17735 18351 16668

Поморавски 
округ

50164 54951 63899 70332 75733 75529 77876 73135

Извор:  Попис становништва,  домаћинстава  и  станова 2002.  године.  Становништво упоредни преглед 
броја домаћинстава, Књига 10, РЗС Београд 2004. година; Попис становништва, домаћинстава и станова 
у Републици Србији, РЗС Београд 2013.

У  даљем  разматрању  територијалне  организације  мреже  насеља  општине 
Параћин дата је  просечна величина насеља по броју становника и домаћинстава. Од 
1948.  године  просечна  популациона  величина  насеља  Параћин  је  у  расту  до 
седамдесетих  година,  када  почиње  да  опада,  да  би  2011.  године  износила  1550 
становника по насељу. Највећа просечна величина насеља је 1849 становника која је 
забележена 1981. године.
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Табела 11. Кретање просечне величине насеља Параћин по броју становника и домаћинстава од 
1948. до 2011. године

Година Просечан број становника Просечан број 
домаћинстава

1948. 1453 328
1953. 1557 350
1961. 1713 412
1971. 1803 469
1981. 1849 505
1991. 1729 507
2002. 1666 524
2011. 1550 476

Извор:  Попис становништва,  домаћинстава  и  станова 2002.  године.  Становништво упоредни преглед 
броја  становништва  1948-2002.  године,  књига  9,  РЗС  Београд  2004;  Упоредни  преглед  броја 
домаћинстава  по  пописима  1948-2002.  године,  књига  10,  РЗС  Београд  2004;  Попис  становништва, 
домаћинстава и станова у Републици Србији, РЗС  Београд 2013.

На простору општине Параћин величина насеља по броју домаћинстава је у 
константом порасту. Највећи пораст просечне величине насеља по броју домаћинстава 
је забележен  пописом из 2002. године, да би пописом из 2011. године тај број смањио 
на 476 домаћинстава.

Основни  индикатор  просторних  обележја  мреже  насеља  је  густина,  која 
представља однос површине  неке  територије  у овом случају  општине  P  и укупног 
броја  насеља  n. Изражава се формулом  Gn =  P/n и за територију општине Параћин 
износи 15.5 km². 

Табела 12. Општа густина насеобинских територија општине Параћин за 1961. и 2011. годину
Густина насељености 1961. 2011.

до 50 становника/km²
Буљане, Г. Мутница,

Извор, Клачевица,
Шалудовац

Буљане, Г.Мутница, Извор
Клачевица, Лебина, 

Мириловац, Сињи Вир,
Стубица, Шалудовац

од 51-100 становника/km²

Крежбинац, Лебина, Сињи
Вир, Плана, Стубица,

Забрега

Бошњане, Бусиловац,
Голубовац, Својново,

Д.Мутница, Трешњевица,
Забрега, Плана, Лешје 
Крежбинац, Поточац,

Рашевица, Шавац

од101-150становника/ km²

Бошњане, Бусиловац,
Голубовац, Д.Мутница
Мириловац, Поточац

Рашевица, Стрижа, Текија
Трешњевица

Г.Видово, Давидовац,
Дреновац, Поповац, 

Ратари, Сикирица, Чепуре

преко 150

Главица, Г.Видово, Лешје
Давидовац, Д.Видово,

Дреновац, Параћин,Ратари
Поповац, Својново,Шавац

Сикирица, Чепуре

Главица, Д.Видово,
Параћин, Стрижа, Текија
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Густина  насељености  становника  на  територији  општине   је  100 
становника/km².  У  источном  делу  општине  налазе  се  насеља  која  заузимају  велике 
површине. Та насеља се углавном налазе у оквиру Кучајских планина. По површини 
највеће насеље је Горња Мутница са површином од 74 km² за њим следи Буљане са 45 
km², и др. У тим насељима највеће површине се налазе под шумама и ливадама и то је  
простор  где  се  људи  највише  баве  шумарством  и  сточарством.  Најмање  насеље 
општине Параћин је Текија са површином од 3 km².

Средња  густина  сеоских  насеља  на  100  km²  територије  се  одређује  према 
формули;  Т=(  n *  100  )/  S,  где  је  Т  средња  густина  насеља,  n број  насеља  и  S је 
површина. Вредност средње густине насељености за територију Параћина износи 6.5 
насеља на 100 km².

4.3. Функционалне детерминанте мреже насеља

Функционалне  детерминантне  чине  важну  групу  чиниоца  развоја  мреже 
насеља.  Функционална  трансформација  насеља  је  процес  који  је  обележио  другу 
половину двадесетог  века.  Отварање нових радних места  у Параћину утицало је  на 
јачање  дневне  миграције  и  промену  економско  социјалне  структуре  запослених.  У 
другој  половини  двадесетог  века  је  дошло  до  изразитог  процеса  депопулације  и 
деаграризације,  као основних покретача и чиниоца активне структуре становништва. 
Промене  у  функционалној  структури  насеља  је  најлакше  пратити  на  основу  социо-
економске структуре активног становништва.

Педесете  и  шездесете  године  су  период  развоја  јавно-социјалне 
инфраструктуре  у којој  доминира развој  школског  и здравственог  система.  Као и  у 
највећем делу Србије седамдесете и осамдесете године прошлог века су период у коме 
долази  до највеће  трансформације  насеља.  До тада  је  само општински центар  имао 
полифункционални карактер, док су сеоска насеља имала монофункционални карактер, 
са доминантном пољопривредом. Из домена јавно социјалних функција дисперзно је 
био  развијен  само систем образовних  установа,  да  би постепено  дошло до ширења 
здравствених и предшколских установа, као ширење непољопривредних делатности. 

Пољопривреда је дугогодишња орјентација овог подручја. Да је пољопривреда 
била примарна делатност руралног становништва говоре нам подаци на основу пописа 
1961.  године.  Према  попису  учешће  пољопривредног  становништва  у  укупном 
становништву износио је 52.94 %, да би по попису из 2002. износио 10.47 % . 

Ови  подаци  нам  говоре  да  је  дошло  до  великог  пада   у  учешћу 
пољопривредног становништва у укупном становништву за 42.47 %. Учешће активног 
пољопривредног  становништва  у  укупном  активном  становништву  1961.  године 
износило је 65.50 %, а 2002. године 15.79 %. Ове чињенице нам говоре да је дошло до 
смањења активног пољопривредног становништва у укупном активном становништву 
овог краја за  49.71 %. На процес деаграризације на територији општине утицали су 
репулзивни и атрактивни фактори. Први су утицали да пољопривредници напуштају 
примарну делатност. То су пре свега релативно низак доходак у пољопривреди, тешки 
услови рада, несигурност производње и пласмана.
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Табела 13. Кретање пољопривредног и активног пољопривредног становништва општине 
Параћин 1961. и 2002. година

Општина
Пољопривредно становништво Активно пољопривредно становништво

1961.
Удео у

укупном
станов.%

2002.
Удео у

укупном
станов.%

1961.
Удео у

активном
станов.%

2002.
Удео у

активном
станов.%

Бошњане 905 69.51 172 17.00 679 81.32 137 31.00
Буљане 1389 63.77 48 3.11 1023 79.00 30 6.58

Бусиловац 1237 89.25 401 38.52 945 92.65 285 59.62
Главица 366 33.79 27 2.38 237 47.49 18 4.63

Голубовац 267 66.09 80 29.94 241 91.63 55 56.70
Г.Мутница 1250 91.51 264 35.67 957 96.08 161 62.89
Г.Видово 653 60.86 122 14.27 434 71.62 69 27.6

Давидовац 188 27.25 14 3.04 156 50.99 6 4.76
Д.Мутница 1250 71.10 93 8.85 995 83.19 66 19.64
Д.Видово 1524 60.96 314 16.25 949 71.78 197 35.69
Дреновац 1521 60.94 333 16.57 960 72.45 206 33.71
Забрега 586 56.13 25 2.06 477 75.71 18 5.00
Извор 1149 83.50 126 13.56 840 91.10 101 35.69

Клачевица 669 82.80 59 9.83 507 89.26 38 22.09
Крежбинац 524 65.25 123 22.49 345 77.18 89 43.00

Лебина 985 81.88 320 44.75 675 89.17 268 66.83
Лешје 408 64.45 15 3.55 351 78.17 9 8.65

Мириловац 1224 73.91 206 24.67 791 83.17 175 49.71
Параћин 1347 8.61 300 1.19 637 10.02 160 1.91

Плана 1707 82.22 199 16.00 1178 86.61 125 29.48
Поповац 426 28.10 4 0.50 345 43.12 4 1.56
Поточац 1544 82.35 349 26.66 968 87.68 225 58.75
Ратари 610 76.44 121 19.84 410 83.50 70 31.11

Рашевица 1470 77.10 383 31.52 804 76.06 265 58.76
Својново 1706 90.89 458 33.04 1072 94.03 275 68.75
Сикирица 757 57.00 243 23.41 518 70.09 160 46.11
Сињи Вир 292 77.45 35 13.94 207 85.18 19 26.03
Сисевац 15 3.94 - - 14 9.15 - -
Стрижа 789 58.80 345 17.81 558 72.37 232 30.37
Стубица 1569 70.36 226 12.67 1117 80.47 177 29.02
Текија 179 41.05 26 2.08 96 46.38 16 5.73

Трешњевица 1195 68.17 279 24.54 690 76.41 164 53.77
Чепуре 729 66.27 251 30.42 293 71.30 155 48.89
Шавац 758 81.77 97 18.20 382 85.08 59 33.15

Шалудовац 555 88.66 45 12.5 325 88.31 24 31.17
Укупно 31743 52.94 6103 10.47 21176 65.50 3055 15.79

Извор:  Попис  становништва,  домаћинстава  и  станова  2002.  године,  Пољопривредно  становништво, 
Књига 7, РЗС Београд 2004.; Попис становништва, домаћинстава и станова 1961. године, Пољопривредно 
становништво,СЗС Београд 1965.

Процес  деаграризације  је  захватио  прво  насеља  у  непосредној  близини 
општинског  центра  Параћина.  У  сеоским  домаћинствима  су  се  чланови  почели 
запошљавати  ван  примарних  делатности.  Привлачни  ткз.  атрактивни  фактори,  који 
привлаче  пољопривреднике  у  непољопривредне  делатности,  су  пре  свега  виши, 
континуирани  и  сигурнији  доходак  у  непољопривредним  делатностима,  спојени  са 
бољим  условима  рада,  пензијским  и  здравственим  осигурањем,  као  и  могућношћу 
коришћења  годишњег  одмора.  Поред  ових  фактора  постоје  и  они  који  успоравају 
процес деаграризације. Старије становништво теже напушта пољопривреду, поготову 
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ако  је  неписмено,  слабо  образовано  или  ако  се  мора  преселити  у  удаљено  место. 
Запошљавање  становништва  у  непољопривредним  делатностима  узроковало  је 
повећање миграција у правцу општинског центра. 

Учешће примарног сектора у укупном активном становништву је по попису 
2002. године износио 21.21 % активног становништва општине, што представља пад у 
односу  на  1961.  годину,  када  је  проценат  запослених  у  примарним  делатностима 
износио 65.84 % укупно активног становништва. Секундарни сектор  бележи пораст 
учешћа  са  22.41  % колико  је  износио  1961.  године  на  43.70  % учешћа  у  укупном 
активном  становништву  општине,  колико  је  износио  по  попису  из  2002.  године. 
Највећи  пораст  бележе  терцијарне  делатности  са  11.75  %  укупно  активног 
становништва колико је општина имала 1961. године на 35.09 % по попису из 2002. 
године. Радно-активно становништво општине се у посматраном периоду са примарних 
делатности  преорјентисало  на  услужно-индустријске.  Највећи  утицај  на  овакву 
промену имао је град Параћин са најзначајнијим уделом радно активних становника.

Индустрија  општине,  пре  свега  је  позната  по  фабрици  цемента  „Нови 
Поповац“  са  око  600  запослених.  Фабрика  се  налази  у  насељу  Поповац.  После 
приватизације променила је назив у Холцим А.Д. и тако званично постала део Холцим 
групе  из  Швајцарске.  Фабрика  је  главни  носилац  привредне  активности  општине. 
Некада носиоц запошљавања „Стаклени див“ или Српска фабрика стакла је у значајним 
финансијским потешкоћама,  пре свега због дугогодишње финансијске исцрпљености 
коју су узорковали високи трошкови везани за реконструкцију пећи и набавку гаса, а и 
прекомеран увоз стакла. По обављеној приватизацији већински власник је Србијагас, 
док  је  други  власник  Бугарски  инвеститор.  Некада  успешна  предузећа  (посебно 
текстилна),  која  су  запошљавала  велики  број  радника  су  у  тешком  положају,  због 
неуспеле приватизације,  губљења тржишта и технолошког заостајања. Од постојећих 
капацитета  траба  споменути:  предузеће  „Будућност“  (Параћин)  које  се  бави 
производњом  каблова,  затим  „Љуба  инвест“  (Параћин)  и  „Градинг“  (Параћин)  су 
грађевинска предузећа која се баве пословима високоградње и нискоградње, предузеће 
„Рофикс“  (Поповац)  израдом  матријала  за  грађевинарство,  предузеће  „Транскоп“ 
(Параћин)  обавља  послове  нискоградње,  предузеће  за  промет  и  транспорт  нафте  и 
нафтних  деривата  „Милетић  комерц“  (Шалудовац),  „Параћинка“  и  „Чоколенд“ 
(Параћин)  производе  бомбоне,  жваке,  чоколаде,  фабрика  за  производњу  адитива 
„Пионир“ (Параћин), фабрика сокова, сирупа, кечапа и крема „Клас комерц“ (Чепуре), 
фабрика безалкохолног пића „Бахус“ (Параћин), предузеће „Пакс“ (Параћин) бави се 
прерадом  меса  и  месних  производа,  млекара  „Михајловић“(Параћин)  и  млекара 
„Арсић“ (Поточац) са палетом млечних производа, предузеће „РМ-Стубица“ прерадом 
рибе. У општини Параћин постоје регистрована два удружења приватних предузетника 
у циљу заступања заједничких интереса, јединствене промоције и заједничког наступа 
на тржишту, као и Зона унапређеног пословања БИД зона „Корзо“ Параћин.

Трговина  је  током  деведесетих  година  прошлог  века  имала  значајну 
експанзију, првенствено као последица преливања капитала из производних делатности 
(које су због санкција, хиперинфлације и опште економске кризе западале у проблеме) 
у трговину, која је омогућавала нешто бржи обрт капитала. Данас се развој трговине 
огледа у појави великих међународних и домаћих трговинских кућа,  што условљава 
смањење  обима  пословања  малих  приватних  трговина  које  су  се  развиле  током 
деведесетих  година,  а  са  друге  стране  омогућава  локалним  произвођачима  пласман 
роба преко ових трговинских кућа. Постоје око 320 трговинских објеката. Насеља која 
предњаче са трговинским  објектима су Доња Мутница, Дреновац, Поточац, Својново. 
Подручје општине Параћин располаже и комплетним смештајем у хотелима: „Борје“ у 
Сисевцу,  окружен  прелепом  боровом  шумом,  „Колиба“  у  викенд  насељу  Грза  и 
„Петрус“  смештен  у  самом  центру  града,  поред  реке  Црнице.  Поред  хотела  од 
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смештајних  капацитета  заступљени  су  и  мотели:  „Доротеј“  код  села  Лешје, 
„Професионал“ и „Полет“ на излазу из Параћина код наплатне рампе и „Вила Модекс“ 
код аутобуске станице. У општини Параћин поред ресторана домаће кухиње, постоје и 
ресторани  интернационалне  кухиње.  Од  ресторана  домаће  кухиње  најпознатији  су 
„Михајловић“ и ресторан „Аква“ у етно стилу који је смештен на улазу у Параћину.

Општина  се  све  више  орјентише  на  развој  туризма,  са  обзиром  на  то  да 
располаже значајним туристичким ресурсима. Доминантно место у туристичкој понуди 
општине Параћин заузимају  подручије викенд насеља Грза  и насеља Сисевац.  То је 
подручје резервата природе „Кучајске планине“. На 17 km регионалног пута Параћин-
Зајечар лоцирано је излетиште Грза. Врело Грзе је по много чему карактеристично и 
веома атрактивно. Два вештачка језера,  никога не остављају равнодушним, поготову 
риболовце. Природни услови терена наметнули су просецање пута Грза-Сисевац дуж 
узаног речног корита Грзе, а као резултат тога дошло је до интезивне градње викенд 
објеката дуж пута. Туристима је на располагању хотел „Колиба“. На Грзи се налази и 
дечије  одмаралиште  „Бамби“,  које  је  угостило  доста  деце  од  предшколског  до 
средњошколског узраста,  као и бројне спортисте и учеснике ликовне колоније.  Река 
Црница извире у Сисевцу, у свом горњем току има карактер чисте пастрмске воде и 
погодна је за развој риболовног туризма, западно од Сисевца улази у клисуру веома 
атрактивну  за  излете  у  природи.  Вештачко  језеро  Буљанка,  настало  ископавањем 
шљунка  на  Великој  Морави,  такође  је  једно  од  природних  туристичких  вредности 
општине.  Од  антропогених  туристичких  вредности  можемо  издвојити  Петрушку 
област, са остацима средњевековног града Петруса, затим манастире и цркве у клисури 
Црнице (неки вид „Мале свете Горе“), настали од краја 14. века до средине 15. века, 
манастир  Св.  Петка  Изворска,  манастир  Покрова  Пресвете  Богородице  у  Лешју, 
манастир  Св.  Николе  у  Својнову,  праисторијски  локалитети  и  савремена  спомен 
обележја. Разноврсност понуде пружа могућности да се туристички капацитети користе 
преко целе године. Општински центар представља развојну зону од великог утицаја на 
реализацију целокупног концепта туризма.

33

Слика 10. Манастир Св. Николе у Својнову



Мрежа насеља општине Параћин

Табела 14. Активно становништво према секторима делатности 1961. и 2002. године

Насеље

1961. 2002.
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Број % Број % Број % Број % Број % Број %
Бошњане 835 679 81 138 17 18 2 442 137 31 192 43 113 26
Буљане 1295 1023 79 227 18 45 3 456 31 6 348 77 77 17

Бусиловац 1020 945 92 51 5 24 2 478 287 60 81 17 110 23
Главица 499 237 47 235 47 27 5 389 17 4 237 61 135 35

Голубовац 263 241 91 15 6 7 3 97 55 56 25 26 17 18
Г.Мутница 996 957 96 13 1 26 3 256 162 63 62 24 32 13
Г.Видово 606 434 71 138 23 34 6 250 69 27 122 49 59 24

Давидовац 306 156 51 138 45 12 4 126 7 5 90 71 29 24
Д.Мутница 1196 995 83 109 9 92 8 336 67 20 142 42 127 38
Д.Видово 1322 949 71 311 24 62 5 552 201 36 228 42 123 22
Дреновац 1325 960 73 183 14 182 13 611 204 33 204 33 203 33
Забрега 630 477 75 137 22 16 3 360 15 4 279 78 66 18
Извор 922 845 91 11 2 66 7 283 105 37 101 36 77 27

Клачевица 568 507 89 8 2 53 9 172 39 22 57 34 76 44
Крежбинац 447 345 77 58 13 44 10 207 89 43 66 32 52 25

Лебина 757 675 89 47 6 35 5 401 266 66 73 18 62 16
Лешје 449 351 78 75 17 23 5 104 9 8 62 60 33 32

Мириловац 951 791 83 112 12 48 5 352 173 49 111 32 68 19
Параћин 6357 646 10 3576 56 2135 34 8374 169 2 4080 48 4125 50

Плана 1360 1179 86 106 8 75 6 424 129 30 195 46 100 24
Поповац 800 345 43 326 41 129 16 257 5 2 202 78 50 20
Поточац 1140 968 87 71 7 65 6 383 232 60 91 24 60 16
Ратари 491 410 83 63 13 18 4 225 71 31 97 44 57 25

Рашевица 1057 895 84 118 12 44 4 451 268 59 103 23 80 18
Својново 1140 1072 94 34 3 34 3 400 281 70 59 15 60 15
Сикирица 739 518 70 116 16 105 14 347 161 46 100 29 86 25
Сињи Вир 243 207 85 30 12 6 3 73 20 28 36 49 17 23
Сисевац 153 16 10 130 85 7 5 3 - - 1 33 2 67
Стрижа 771 558 72 147 19 66 9 764 236 30 264 35 264 35
Стубица 1388 1117 80 219 16 52 4 610 179 29 291 48 140 23
Текија 207 96 46 67 32 44 22 279 15 5 178 64 86 31

Трешњевица 903 690 76 76 9 137 15 305 164 53 81 27 60 20
Чепуре 411 293 71 86 21 32 8 317 155 49 101 32 61 19
Шавац 449 382 85 38 8 29 7 178 59 33 70 39 49 28

Шалудовац 368 325 88 35 10 8 2 77 25 32 22 29 30 39
Укупно 32328 21284 - 7244 - 3800 - 19339 4102 - 8451 - 6786 -

Извор: Попис становништва,2002. године Становништво према активности и полу књига 6,РЗС Београд 
2004; Попис становништва 1961. године, Активност и делатност, књига 14, СЗС Београд 1965.

O степену и интезитету функцијских промена у насељима говоре индикатори о 
структури  делатности  становништва  из  1961.  године.  Тада  је  само  6  насеља  имало 
неаграрну  структуру  делатности.  То  су  четири  сеоска  насеља,  Главица,  Давидовац, 
Поповац  и  Текија.  Ова  пет  насеља  припадају  аграрно-индустријском  типу  насеља. 
Градско насеље Параћин 1961. године имао је највећи број запослених у секундарном 
сектору 56% , терцијарном 34% и примарном сектору 10% и припада индустријско-
услужном типу насеља. Из предходне табеле можемо закључити да су сеоска насеља 
општине  Параћин 1961.  године  имала  монофункционални  карактер  и  да  је  у  њима 
највећи број становника био запослен у примарним делатностима. Ово произилази из 
тога  што  су  ова  насеља  аграрно  хомогена  са  најнижим  степеном  социоекономске 
трансформације  што је  последица  недостатка  микроразвојних центара и саобраћајне 
изолованости. Једина насеља која у овом периоду нису имала чисто аграрни карактер 
су: Параћин, Давидовац, Текија,  Главица, Поповац и Сисевац. Главица и Текија као 
приградска  насеља поред аграрне  развила су  и индустријску  функцију,  првенствено 
због  близине  града  и  могућност  запошљавања  радно  способног  становништва  у 
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секундарним делатностима. Поповац је због фабрике цемента развио поред аграрне и 
индустријску функцију, док насеље Сисевац је било индустријско насеље због рудника 
мрког угља који је запошљавао велики број радно способног становништва.

У односу на попис из 1961. године дошло је до функционалне трансформације 
насеља  и  део  контигента  радно  способног  становништва  преселио  из  примарних  у 
секундарне и терцијарне делатности. Број аграрних насеља у односу на 1961. годину 
смањио се  за  25  насеља  која  су  прешла  у  аграрно-индустријска  (Голубовац,  Горња 
Мутница, Извор, Крежбинац, Мириловац, Рашевица, Сикирица, Чепуре и Дреновац), у 
аграрно-услужна  (Бусиловац),  и  индустријска  (Забрега  и  Буљане),  у  индустријско-
аграрна (Бошњане, Горње Видово, Плана, Ратари, Сињи Вир, Стубица, Доње Видово и 
Шавац), у индустријско-услужна (Лешје, Стрижа и Доња Мутница), услужно-аграрна 
(Шалудовац)  и  у  услужно  индустријска  (Клачевица).  Промена  функционалног  типа 
насеља види се и у насељима Главица и Давидовац, која су 1961. године била аграрно-
индустријска насеља,  да би по попису 2002. године прешла у индустријско-услужна 
насеља,  са навећим процентом запослених у секундарном сектору.  Насеља Текија  и 
Поповац  која  су  по  попису  из  1961.  године  имала  највећи  проценат  запослених  у 
примарном сектору, 2002. године прелазе у индустријски тип насеља. Насеље Сисевац 
од  индустријског  преорјентише  се  у  услужно-индустријско  насеље.  Разлог  овога  је 
затварање рудника у Сисевцу, а становништво се окреће терцијарним делатностима, 
пре  свега  туризму.  Општински  центар  Параћин  од  индустријско-услужног  насеља, 
прелази у услужно-индустријско насеље са највећим бројем запослених у терцијарном 
сектору  (50%).  Насеља  општине  Параћин  пролазе  кроз  процес  функционалне 
диференцијације у другој половини двадесетог века. Сва сеоска насеља су шездесетих 
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година  била  доминантно  аграрна  изузев  Поповца,  Давидовца,  Главице,  Текије  и 
Сисевца, да би затим наступила промена у професионалној орјентацији запослених ка 
услужним  и  индустријским  делатностима.  Насеља  која  су  остала  са  доминантном 
аграрном функцијом су Трешњевица, Поточац, Својново и Лебина, првенствено због 
близине  Велике  Мораве  и  могућности  за  бављењем  ратарством  и  повртарством. 
Приградска насеља општине трансформисала су се у услужна и индустријска насеља, 
због близине општинског центра. Насеља у близини цементаре, трансформисала су се 
од чисто аграрних у индустријска и индустријско-аграрна,  јер цементара запошљава 
велики број радно способног становништва. Нека рубна насеља су задржала аграрне 
функције, првенствено због изолованости од главних саобраћајница али су развиле и 
индустријске  и  услужне  са  запошљавањем становништва  у  индустријске  и  услужне 
гране привреде. У ова насеља спадају Горња Мутница, Извор, Шалудовац, Мириловац, 
Клачевица,  Бусиловац,  Крежбинац,  Голубовац,  Чепуре,  Рашевица,  Дреновац  и 
Сикирица.

На 

крају  можемо  закључити  да  је  на  територији  општине  Параћин  дошло  до  великих 
промена  делатности  у  насељима,  јер  је  1961.  године  овај  крај  био готово у  целини 
аграрни, изузев насеља Сисевац и Параћина, а да је та слика промењена 2002. године 
када  је  већина  насеља  општине  променила  своје  делатности.  Све  је  већи  број 
запослених у секундарним и терцијатним делатностима који се јавља као последица 
урбанизације и индустријализације овог краја.
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Табела 15. Промене функцијских типова насеља Параћина у периоду од 1961.-2002. године
Функцијски тип насеља 1961. 2002.

Број насеља % Број насеља %
Аграрна 29 82.86 4 11.43

Аграрно-индустријска 4 11.43 9 25.71
Аграрно-услужна - - 1 2.86

Индустријска 1 2.86 4 11.43
Индустријско-аграрна - - 8 22.86
Индустријско-услужна 1 2.86 5 14.28

Услужно-аграрна - - 1 2.86
Услужно-индустријска - - 3 8.57

Извор: Попис становништва 1961. година, Активност и делатност, књига 14, СЗС Београд 1963.; Попис 
становништва, 2002. године, Становништво према активности и полу, књига 6, РЗС Београд 2004.

Индикатори  промене  структуре  делатности  становништва  указују  да  се 
индустријски  сектор  најснажније  развијао.  На  почетку  посматраног  периода 
најзаступљенији је био примарни сектор 29 насеља, тај број је у 2002. години опао на 4 
насеља. У посматраном периоду од 1961. до 2002. године уочљива је знатна промена, 
јер се у 2002. години јављају функционални типови насеља који нису постојали 1961. 
године. То су аграрно-услужни тип насеља којих у 2002. години има 1 (Бусиловац), 
индустријско-аграрни тип насеља којих има 8 (Бошњане, Горње Видово, Плана, Ратари, 
Сињи Вир, Стубица, Доње Видово, Шавац), услужно-аграрни тип насеља којих има 1 
(Шалудовац) и услужно-индустријски тип са 3 насеља (Клачевица, Параћин,Сисевац). 
Такође је дошло и до повећања аграрно-индустријских насеља за пет насеља,  као и 
индустријско-услужних насеља за 4 насеља.

Према  функционалној  типологији,  данас  је  највише  заступљен  аграрно-
индустријски тип насеља у коме је становништво доминантно запослено у примарном 
сектору  делатности.  Посматрано  у целини,  општина  припада индустријско-аграрним 
општинама.

Концетрација  функција  и  радних  места  у  граду  и  његовом  непосредном 
окружењу утицала је на развој дневне миграције радника и корисника других видова 
услига.  Према  подацима  добијеним  пописом  из  2002.  године,  у  дневној  миграцији 
према Параћину учествује 6566 лица. Највише миграната дају периурбана и приградска 
насеља.  Урбанизоване  зоне  се  поклапају  са  подручјима  најинтезивније  дневне 
миграције запослених. Дневно кретање становништва изражено радном миграцијом у 
општини Параћин се одвија у условима депопулационих процеса општине у целини и 
великог  броја  насеља,  као  и  локалне  демографско-функцијске  концетрације  у 
општинском центру и приградским насељима.

4.4. Просторно-функционална организација мреже насеља

Анализом  демографских,  просторних,  социјално-економских  показатеља 
долазимо  до  просторно-функционалне  организације  мреже  насеља.  Неравномерни 
размештај  становништва и функција,  утицао је  на настанак и постојање хијерархије 
изражене између насеља различитог функционалног капацитета.

У првом хијерархијском нивоу општине је град Параћин, центар поморавског 
округа, као део „Трограђа“, равноправног по рангу и значају са Ћупријом и Јагодином. 
Просторно-функционалне  везе  са  осталим  насељима  општински  центар  остварије 
директно  са  селима  у  непосредном  окружењу  (Шавац,  Чепуре,  Лебина,  Текија, 
Мириловац, Давидовац и Главица), посредно, преко центра заједнице сеоских насеља 
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(Поточац, Поповац, Доња Мутница и Дреновац) и села са сеоским центром (Стрижа и 
Доње Видово).

Параћин  као  насеље  првог  хијерархијског  нивоа  има  производну, 
административно-управну,  образовну,  здравствену  и  друге  функције.  Већина 
запосленог  становништва  ради  у  секундарним  и  терцијарним  привредним 
делатностима.  Параћин  је  град  са  126 година  дугом традицијом страних  директних 
инвестиција.  Параћин је познат индустријски центар,  град штофа, цемента,  стакла и 
кондиторских производа. Почетком деведесетих година дошло је до снажног опадања 
привредних  активности  у  индустријским  гигантима  Параћина,  која  су  у  неким 
случајевима  довела  до стечаја,  а  у  неким до доброг  и  релативно  доброг  обављеног 
процеса  приватизације.  Делатност  приватног  предузетништва  обухвата  производњу 
прехрамбених  производа,  грађевинског  материјала,  папирне  амбалаже, 
телекомуникационих услуга,  туристичко-угоститељских услуга и трговине. Од већих 
предузећа  у  Параћину  могу  се  издвојити:  „Српска  фабрика  стакла“,  „Параћинка“, 
„Чоколенд“, „ Пионир“, „Будућност“, „Бахус“, „Пакс“. Од већих трговачких ланаца у 
граду послује „Макси“ и „Идеа“. Организовање тадиционалног Сајма мале привреде је 
начин успешне промоције параћинске привреде.

У  граду  раде  четири  осмогодишње  школе:  ОШ  „Радоје  Домановић“,  ОШ 
„Ђура Јакшић“, ОШ „Стеван Јаковљевић“ и ОШ „Момчило Поповић Озрен“. Параћин 
има  гимназију,  затим  економско-трговинску  школу,  машинско-електротехничку  и 
технолошку  школу.  Од  специјализованих  видова  образовања  у  Параћину  постоји 
основна  музичка  школа.  У  граду  постоји  организована  мрежа  дечије  заштите  са 
градским централитетом надлежности кроз предшколску установу „Бамби“. У оквиру 
ове установе раде четири објеката дечије заштите и то су: Бамби, Колибри, Плави зец и 
Гуливер. Здравствени центар „Параћин“ чине болница и дом здравља, 6 здравствених 
станица и 16 амбуланти са укупно 129 лекара. Објекти основне здравствене заштите на 
територији града налазе се у центру Параћина, непосредно уз комплекс болнице, осим 
три амбуланте које се налазе у месним заједницама Врапчане, 11. конгрес и Данково. 
Град има развијен и банкарски сектор, представљен са 16 банака. У граду има неколико 
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културних институција  локалног  и регионалног значаја:  позориште,  завичајни музеј, 
библиотека „Др Вићентије Ракић“ и центар за културу. Спортско рекреациони центар 
„7.јули“ обједињује халу спортова, помоћну новоизграђену салу, два затворена базена, 
фитнес  клуб,  фудбалски  стадион  са  помоћним  теренима  и  спортске  терене  на 
излетишту „7.јули“. Поред спортско-рекреативног центра „7.јули“ у Параћину постоји 
стадион спортско рекреативног друштва „Борац“ и отворени базен „Престиж“. Доста се 
ради на урбанистичком уређењу града и комуналној инфраструктури. Град је центар 
културних  дешавања  у  општини,  па  и  шире.  Током  године  се  одржавају  бројне 
манифестације: Сајам привреде, Џигеранијада,  Културно и спортско лето и спортска 
зима, Мото шоу-скуп бајкера из целе Србије, Сајам вина као и бројни концерти. Град 
има своју телевизију и две радио станице. У центру се налази хотел „Петрус“, као и 
бројни угоститељски објекти.

У  другој  хијерархијској  равни  су  центри  заједнице  сеоских  насеља  Доња 
Мутница,  Дреновац,  Поточац  и  Поповац.  Доњој  Мутници  директно  гравитирају 
насеља: Клачевица, Извор, Лешје и Плана. Дреновцу директно гравитирају Бусиловац и 
Сикирица. Поповцу директно гравитирају Стубица, Забрега и Бошњане, док Поточцу 
директно гравитирају Трешњевица,  Рашевица и Својново.  Центри заједнице сеоских 
насеља  осим  локалног  остварују  и  шири  подручни  утицај  на  подручју  које  им 
гравитира. Они пре свега обезбеђују непосредну везу грађана са општинским центром и 
локалном  самоуправом,  системом  организације  пољопривредне  производње  и 
пословања, услуга, културе, здравства и специфичних социјалних функција  постајући 
тако квалитетна испостава управних,  привредних, услужних и друштвених функција 
општине  на  свом  подручју  и,  уз  подршку  сеоских  центара,  главни  просторни  и 
функционални  ослонац  подизања  општег  квалитета  и  развојног  капацитета  сеоске 
средине. При томе, на селу опстаје систем месних заједница, основног образовања и 
здравствене  заштите,  локалне  културе  и  спорта,  који  је  задржао  ниво  са  почетка 
деведесетих  година,  и  који  се  полако  допуњава  програмом  услуга,  производње  и 
пословања на новим основама приватне, заједничке и локалне иницијативе.

Доња  Мутница  налази  се  на  12  km источно  од  Параћина  са  десне  стране 
регионалног пута М-5 Параћин-Зајечар.  Некада је поред села пролазила пруга уског 
колосека,  чувени  „Ћира“,  али  је  60-их  укинута.  Директно  гравитира  општинском 
центру, док је са насељима која њој гравитирају повезана локалним путевима. Некада је 
у  насељу  био  доминантан  примарни  сектор,  да  би  данас  доминирале  терцијарне  и 
квартарне привредне делатности. Заступљена је трговина, транспорт, угоститељство, а 
у селу има и две бензинске пумпе. У насељу се налази фирма „Михајловић“ која се 
бави  трговином,  угоститељством,  транспортом,  производњом  хране  и  млека. 
„Евротрговина“  је  такође  предузеће  које  се  бави  трговином  на  велико  и  мало, 
угоститељством,  транспортом,  а  поседује  и  бензинску  пумпу  у  селу.  Најпознатији 
угоститељски  објекат  је  ресторан  „Бољи  живот“  у  коме  се  приређују  многобројне 
свечаности. У овом центру заједнице насеља има неколико млинова, стругара, погон за 
пуњење плина, а ту су и неколико савремених продавница, кафића и кафана. У Доњој 
Мутници се налази амбуланта, пошта, дом културе и ветеринарска станица. Ученици 
похађају  осмогодишњу ОШ “Бранко Крсмановић“,  у којој  се изводи и предшколска 
настава.  Пошто из  села потиче  народни херој  Бранко Крсмановић у његовој  родној 
кући отворен је музеј са експонатима фотографија из живота, намештаја, покућства и 
чува успомену на та времена. Село има и свој фудбалски клуб „Јединство“. Последњих 
година се доста ради на побољшању инфраструктуре насеља.

Поповац  се  налази  на  15  km североисточно  од  Параћина.  Само  насеље 
Поповац се састоји од села Поповца и новоизграђене колоније Нови Поповац. Некада је 
Поповац био општинско место и имало све структуре власти. У то време се у насељу 
одвијао веома убрзан развој. 
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Захваљујући  фабрици  цемента  и  њене  помоћи  саграђени  су  многобројни 
капитални  објекти,  као  што  су  осмогодишња  ОШ “Бранко  Радичевић“,  олимпијски 
базен, Дом културе и др. По укидању општине Поповац замире полако живот у насељу 
и многобројни мештани се селе у Параћин. Један од разлога је и то што се повећавањем 
производње у фабрици цемента „Нови Поповац“ и ваздух постајао све загађенији од 
цементне  прашине.  Нема  крова  у  кругу  од  3  km који  није  прекривен  цементном 
прашином. У насељу раде неколико предузећа, од који су најпознатије „РМ“ и „Алеко“, 
која се баве транспортом, продајом цемента и нафтних  деривата. У Поповцу постоји и 
црква Св.Тројце, амбуланта, пошта. Насеље има и фудбалски клуб „Цемент“, а стадион 
се налази испред главног улаза у фабрику, опремљен са трибинама, свлачионицама и 
рестораном  клуба.  Такође  у  насељу  постоје  неколико  угоститељских  објеката  и 
продавница.

Насеље Поточац налази се на 11  km југозападно од Параћина,  између реке 
Велике  Мораве  и  регионалног  пута  Гиље-Варварин.  Село  се  делом  налази  и  на 
источним  падинама  Јухора,  али  све  више  се  сели  на  ниже  делове  села  према 
регионалном путу. Директно гравитира општинском центру , док је са насељима која 
му  гравитирају  повезан  локалним  путевима.  Директно  му  гравитирају  Трешњевица, 
Рашевица  и  Својново,  док  насеље  Сињи  Вир  посредно  гравитира  Поточцу  преко 
сеоског  цента  Трешњевице.  Поточац  има осмогодишњу ОШ „Вук Караџић“,  која  је 
једна  од  најбољих  у  општини  Параћин.  Због  свог  квалитета  својевремено  је  била 
дарована медиатеком и књигама од стране UNICEF-а. Село има и велики дом културе. 
У  оквиру  дома се  налази  амбуланта,  а  поред  ње пошта.  У  селу  постоје  три  цркве, 
Св.Петка,  Св.Недеља  и  Св.Аранђео.  Насеље  има  три  бензинске  пумпе,  стовариште 
грађевинског материјала и керамичких плочица „Еурокерамика“, продавница мешовите 
робе на велико СТР „Саша“, а постоји и приватна-универзална хала у којој се приређује 
поред спортских догађаја и свадбе, испраћаји и др. свечаности.

Насеље Дреновац се налази на 12  km јужно од Параћина,  дуж некадашњег 
цариградског  друма,  а  између  ауто пута  Београд-Ниш и железничке  пруге  Београд-
Ниш.  Једно  је  од  већих  села  параћинске  општине.  Приликом  изградње  ауто  пута, 
нађено  је  веома старо археолошко налазиште  у  коме је  пронађена  скулптура-статуа 
„Мајка и дете“, која је касније под непознатим околностима пренета у Америку. У селу 
се налазе доста продавница, угоститељских објеката, овлашћени сервис „Цитроена“, па 
чак и ноћни бар. У Дреновцу ради један млин за производњу сточне хране и један за 
пшенично брашно. У насељу се налазеи дом културе, амбуланта, црква Св.Васнесења и 
осмогодишња  ОШ „Бранко  Крсмановић“  у  оквиру  које  се  одржава  и  предшколска 
настава. Дуж пута Параћин-Појате изграђена је и бициклистичка стаза и ветеринарска 
станица. Дреновац је највећи произвођач паприке у општини Параћин.
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У трећем  хијерархијском  нивоу  су  села  са  сеоским  центром:  Трешњевица, 
Рашевица,  Својново,  Доње  Видово,  Стрижа,  Сикирица,  Бусиловац,  Плана,  Извор, 
Буљане, Забрега и Стубица, која по својој популационој величини и функцијама имају 
сличне  карактеристике.  Припадају  групи  села  са  сеоским  центром  имају  развијен 
примарни сектор, мада су заступљени и др. Ова насеља имају осмогодишњу школу, 
изузев насеља Забрега и Извор. Ова два насеља имају четворогодишњу школу, чији 
ученици по завршетку четвртог разреда иду у Поповац, тј. Доњу Мутницу. Насеља са 
сеоским  центром  имају  и  угоститељске  објекте,  спортске  терене,  цркве  и  домове 
културе. Насељу Трешњевица директно гравитира насеље Сињи Вир. Сеоском насељу 
Сикирица  директно  гравитирају  Ратари  и  Горње  Видово,  док  насељу  Буљане 
гравитирају насеља Сисевац, Горња Мутница и Шалудовац.

Остала насеља припадају групи примарних села. Насеља која су у овој групи 
су: Сињи Вир, Шавац, Чепуре, Горње Видово, Ратари, Крежбинац, Голубовац, Лебина, 
Текија, Главица, Мириловац, Давидовац, Бошњане, Лешје, Клачевица, Горња Мутница, 
Шалудовац и Сисевац. Насеља која се налазе у непосредној близини града директно 
гравитирају  њему,  док  друга  насеља  везу  са  општинским  центром  остварују  преко 
центра заједнице сеоских насеља. Примарна насеља се могу сврстати у две категорије: 
насеља која се развијају у условима позитивних демографских тенденција и насеља која 
се развијају у условима изражене депопулације. Насеља која се развијају у условима 
позитивних демографских тенденција  су приградска насеља (Текија  и Главица),  док 
насеља која се развијају у условима изражене депопулације су сва остала насеља из ове 
категорије. У Давидовцу се налази спортски аеродром, који користи аероклуб „Наша 
крила“  из  Параћина.  Овде  се  млади  падобранци  обучавају  по  најсавременијим 
методама.

Просторно-функционалне карактеристике насеља у општини Параћин можемо 
сагледати и преко дневних миграција радника, ученика и корисника услуга. По попису 
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2002.  године у  дневним миграцијама  је  учествовало 6566 активних  становника  које 
обавља  занимање  и  2115  студената  и  ученика.  Најинтезивније  миграције  радног 
активног  становништва  је  у  правцу  општинског  центра  и  ка  другим  суседним 
градовима. 

Табела 16. Активно становништво које обавља занимање у другом насељу по попису 2002. 
године

Тетиторија Свега
У другом 

насељу исте 
општине

У другој 
општини 

Републике

У страној 
држави Непознато

Општина 6566 5707 795 6 58
Град 4618 4001 570 4 43

Остало 1948 1706 225 2 15
Извор: Попис становништва 2002. године, Дневни мигранти, књига 13, РЗС Београд 2004.

Што  се  тиче  школског  становништва,  у  дневним  миграцијама  учествују 
ученици  основних  и  средњих  школа  и  студенти  који  путују  у  друга  насеља  исте 
општине и у суседне општине где постоје одговарајуће школе. Општина Параћин има 
три више школе, 4 средње школе (смештене у Параћину), основну музичку школу. На 
подручију градског насеља раде 4 матичне основне школе, док на сеоском подручију 
раде такође 4 матичне школе са подручним школама за четири или осам разреда  готово 
у свим сеоским насељима.

Табела 17. Ученици и студенти који се школују у другом насељу по попису 2002. године

Територија Свега Ученици Студенти
Ученици и студенти који путују у
Друго
насеље

општине

Другу
општину Непознато

Општина 2115 1868 247 1655 449 11
Град 998 913 85 808 185 5

Остало 1117 955 162 847 264 6
Извор: Попис становништва 2002. године Дневни мигранти, књига 13, РЗС Београд 2004

По подацима пописа становништва из 2002. године, две су значајне категорије 
ученика и студената, дневних миграната. Прво ученици основних и средњих школа из 
сеоских насеља који путују у друга насеља општине и друга категорија  су студенти 
који путују на школовање у другу општину. На нивоу општине за поједина насеља је 
организован превоз ученика до школе.  По подацима за 2008/2009 годину наставу је 
похађало  у основним школама 4801 ђака, а у средњим 2208. Општина има и добро 
организовану мрежу предшколских установа. Оне се налазе у насељима општине и то 
као самосталне установе или при основним школама. Општински центар има четири 
предшколске установе. По подацима  2008/2009 у њима је боравило 968 деце.
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5. ЗАКЉУЧАК

Основно опредељење у развоју  мреже насеља општине  Параћин је  планско 
усмеравање  и  подстицање  напретка  функција  у  већ  формираним  центрима  са 
иницираним  процесима  урбанизације  и  потенцијалним  микроразвојним  нуклеусима, 
посебно  у  руралном  подручју.  У  циљу  задржавања  становништва  у  периферним 
сеоским насељима, приоритет је развој сеоских центара, отварање производних погона, 
посебно уз собраћајнице, као и даљи развој инфраструктурних система и локалне путне 
мреже.

Основа просторне  организације  и будућег  развоја  мреже насеља и центара, 
јесте даље јачање и развој општинског центра Параћина, односно оних насеља који су 
се својим карактеристикама истакли као центри мањег или већег гравитационог утицаја 
(Доња Мутница, Попова, Поточац и Дреновац). Посебну улогу у овом процесу имаће 
заједнице  насеља,  односно групације  насеља формиране на  основу већ активираних 
просторних,  функцијскох,  физиономских,  социоекономских,  традиционалних  и 
културних веза и односа.  У оквиру ових заједница насеља, улогу центра добиће она 
насеља која се истичу саобраћајно-географским положајем, бројем становника, нивоом 
опремљености  објеката  јавних  служби  и  комуналне  инфраструктуре,  функцијским 
значајем  и  бројем  привредних  и  ванпривредних  капацитета  и  процентом 
деаграризованог  становништва.  Заједнице  насеља  су  резултат  покушаја  остварења 
циља:  задржавање становништва у руралним просторима,  с  једне стране и стварање 
хијерархијски хомогеног система насеља и центара са могућношћу добре интеграције 
са друге стране.

Оно што ова општина пружа је модеран и транспаретан приступ организације 
живота и рада, а самим тим и њене мреже насеља. Њен повољан географски положај, 
добра саобраћајна мрежа, као и спој природних и туристичких потенцијала омогућују 
да се ова општина развије још више од садашњег стања. Општина Параћин успешно 
наступа на бројним манифестацијама како у земљи, тако и у иностранству,  чиме се 
остварује  интеграција  локалних  и  регионалних  интереса.  Суседне  општине  имају 
свакако добар пример могућег развоја,  с обзиром на то да овај простор има сличне 
физичко-географске карактеристике.
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