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1. УВОД 

„ Од Великог Села до самога Ждрела 

Кô да ј' вила нека ћилим разастрела 

Од зелене траве и свакаке шаре, 

Да себи домами уморне бећаре; 

Па докле ти вила лаког санка бира, 

Хлађан поток слабе ноге ти испира, 

Ветрови ти тихи лепи мирис дају, 

Заслађене хране горком уздисају... „ 

 

( Пут у Горњак – Ђура Јакшић ) 

 

Једном је неко рекао да реч, кад није записана, као да није ни речена. Гледајући на 

тај начин, можда би се могло рећи да и човек, ако не остави неки траг иза себе, као да није 

ни постојао. Народ, који заборави своју прошлост, каквој ће се будућности надати... Зато 

наши стари кажу да традицију треба неговати, а корене памтити, у садашњости живети и 

будућност планирати. 

Србија је земља која покушава да ухвати корак са Европом, да прихвати савремени 

начин живљења, да прихвати брзину којом се живи у великим светским центрима. У исто 

време, Србија је и земља у чијим људима живи традиција, сећање на прошлост, у чијим 

људима још увек постоји веза са коренима. 

Управо та слика нове, модерне Србије, која се може видети у великим градским 

центрима, чини да се у њеним селима становништво окреће ка циљу да урбаном човеку 

21. века пружи место за одмор, опуштање, рекреацију и  задовољство. 

Општина Петровац на Млави је као главне привредне гране определила 

пољопривреду и туризам. Она је као дестинација већ позната на туристичкој мапи Србије 

и остварује одређене приходе кроз туризам (који се пре свега карактерише великом 

мултипликативношћу) и који су из године у годину све значајнији. Евидентна је и све већа 

заинтересованост људи са територије општине за посредним и непосредним укључивањем 

у ову привредну делатност. 

У складу са оваквим трендом и потребом да се туризам плански развија Скупштина 

општине Петровац на Млави  је на седници одржаној 20.10.2020. године донела Одлуку о 

изради Програма развоја туризма општине Петровац на Млави, број: 020-229/2020-02 (у 

даљем тексту Програм). Носилац израде Програма је Туристичка организација општине 

Петровац на Млави. Програм је рађен на основу  Правилника о садржини и начину израде 

програма развоја туризма (Службени гласник РС бр.86/2020 )  у складу са Стратегијом 

развоја туризма Републике Србије за перод 2016 – 2025.  (Службени гласник РС бр. 

98/2016), Законом о туризму и Законом о угоститељству (Службени гласник РС бр. 17/ 

2019 ). 
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Програм је базиран на утврђивању свих постојећих карактеристика и потенцијала  

општине у природном, културном, саобраћајном и привредном смислу, односно на свим 

елементима који би били специфични као туристичка основа и заједно са другим 

сегментима чинили заокружену целину и комплексни туристички производ општине. 

У настојању да се повећа туристичка потрошња и задовољство туриста, циљ 

Програма је креирање понуде са већим бројем различитих производа и услуга и на тај 

начин афирмисати богато природно, културно – историјско и фолкорно наслеђе и 

омогућити квалитетан развој туризма. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

 

Методологијом рада, односно методолошким основама, дате су информације о 

примењеним методама и техникама истраживања које су коришћене при изради датог 

Програма. Наведен је адекватан опис резултата који су проистекли на основу теренског и 

кабинетског рада. 

За потребе Програма извршено је и  анкетно истраживање (кроз упитнике који су 

приложени – прилози бр. 1, 3 и 8), које је у себи обухватило више тема. Такође, обављен је  

већи број интервјуа и радионица са свим локалним субјектима, односно кључним 

заинтересованим странама, који су повезани са туристичком делатношћу на територији 

општине (председници месних заједница, власници угоститетљских објеката, власници 

објеката домаће радиности која пружају услуге смештаја, различита удружења, 

туристичке агенције... ). Вршени су разговори и анкетирања  туриста који су боравили на 

територији општине (прилози бр. 2 и 6). У наставку рада урађена је SWОТ анализа и дата 

компарација са адекватном европском дестинацијом, као и општинама у Србији, већ 

афирмисаним у туристичком смислу. 

 

2.1. ПРЕДМЕТ РАДА 

 

Предмет Програма  је општина Петровац на Млави као карактеристично поднебље 

изузетних природних и културних потенцијала за даљи развој у туристичко – привредном 

смислу. 

Радом су обухваћени сви елементи везани за територију општине Петровац на 

Млави и целокупно наслеђе овог дела Србије, који би уз адекватно спроведене планове 

могли бити стављени у функцију развоја туризма у  периоду реализације Програма. 

Приказан је и географски и туристички положај овог дела Браничевског краја, као 

и физичко – географске и друштвено – географске карактеристике од значаја за развој 

туризма. 
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2.2. ЦИЉ ПРОГРАМА РАЗВОЈА 

У складу са предметом истраживања, а на основу вишегодишњег рада и 

истраживања на терену и учествовања у различитим карактеристичним локалним 

обичајима и манифестацијама, као и уз консултовање иностране и домаће научно-стручне 

литературе, постављен је  циљ израде Програма: 

Истраживање, дефинисање и представљање могућности развоја  туризма на простору 

општине Петровац на Млави на темељима богатог локалног, традиционалног и културног 

наслеђа, здраве животне средине и изузетно карактеристичног и атрактивног амбијента, 

аутентичне гастрономије, мноштва атрактивних садржаја.  

Ово подразумева и даљи рад на томе да се утврде јаке и слабе тачке и  изврши тржишна 

анализа,  дају предлози могућих праваца даљег развоја, испитају, унапреде и укључе у 

туристичку понуду сви природни и створени потенцијали уз очување и унапређење 

животне средине. 

Такође, циљ Програма је стварање препознатљивог идентитета на тржишту - брендирање, 

уз одговарајући маркетинг и промоцију. 

 

 

2.3. ЗАДАЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА 

Задаци Програма развоја туризма подразумевају да се изврши сагледавање свих 

фактора од важности за развој туризма на простору општине Петровац на Млави. Овакав 

приступ ће резултирати приказом постојећег стања на терену, целокупне  слике везане за 

развој туризма, као и даљих корака везаних за  идентификовање недостатака и предности 

општине као дестинације у односу на потенцијалне конкуренте (у земљи и иностранству). 

На овај начин се дефинишу и примарни кораци у планирању развоја потенцијалне 

туристичке дестинације.  

 

 

2.4. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

При изради Програма коришћене су различите научне методе: 

➢ Метода аналитичког проучавања свих фактора значајних за развој туризма на 

простору општине; 

➢ У области теренских истраживања примењене су методе посматрања, активног 

учествовања у локалним обичајима и манифестацијама, интервјуи са домицилним 

становништвом, председницима месних заједница, власницима објеката домаће 

радиности, угоститељима... Извршено је и анкетно истраживање ради утврђивања 

постојећег стања и то: власника објеката домаће радиости који се баве пружањем 
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услуга смештаја, угоститеља, председника месних заједница, као и самих туриста 

који су боравили на територији општине. 

➢ Историјска метода проучавања коришћена је при истраживању архивске грађе и 

других докумената везаних за развој туризма; 

➢ Метод компарације је примењен при истраживању стања адекватних врста туризма 

у другим европским земљама и поређења са ситуацијом у општини и региону у 

ширем смислу комплементарности; 

➢ За анализу јаких и слабих тачака, предности и недостатака примењена је SWОТ 

анализа ; 

➢ Помоћу дескриптивне методе представљени су изведени закључци. 
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3. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених Законом о 

туризму (члан 12) доноси Програм развоја туризма у складу са Стратегијом развоја 

туризма Републике Србије. Програм развоја туризма јединица локалне самоуправе 

доставља Министарству на претходно мишљење.  

Правни основ 

Програм је рађен у складу са Законом о туризму (Службени гласник РС бр. 

17/2019), Законом о угоститељству ( Службени гласник РС бр. 17/2019 ) и на основу  

Правилника о садржини и начину израде програма развоја туризма (Службени гласник РС 

бр. 86/2020 ). 

Плански основ 

У складу са Одлуком о приступању изради Плана развоја туризма  (Службени 

гласник општине Петровац на Млави бр.12/2020), планска документа и развојне стратегије 

са којима је потребно ускладити решења Програма су Стратегија развоја туризма 

Републике Србије („Сл. гласник РС", бр. 98/2016) и  План развоја општине Петровац на 

Млави 2020-2027. (Службени гласник општине Петровац на Млави 14/2019). Такође, 

значајна планска документа за потребе израде Програма су: Стратегијски маркетинг план 

туризма РС до 2025. године, Мастер план „Стиг-Кучајске планине- Бељаница“, Просторни 

план општине Петровац на Млави (Службени гласник општине Петровац на Млави 

8/2012), Регионална стратегија руралног развоја за Браничево и Подунавље 2016-2020. 

(РРА БП, 2016). 

Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године (у 

даљем тексту: Стратегија) 

Стратегија је припремљена у складу са чланом 7 Закона о туризму. Нарочитo 

истиче визију и циљеве развоја туризма, избор приоритетних туристичких производа, 

предлог приоритетних туристичких дестинација, анализу утицаја на културно наслеђе и 

природна добра, као и предлог политике развоја туризма. 

Општина Петровац на Млави  у Стратегији  припада туристичкој дестинацији Стиг 

– Кучајске планине заједно са општинама Пожаревац и Деспотовац. Одређени су и 

приоритетни кључни производи које се могу комерцијализовати на тржишту у наредних 

пет година и то су : Здравствени - spa&wellness, Етнотуризам, Културно-тематске руте, 

Манифестације,  Рурални туризам  и Специјални интереси. 

Други корак је идентификација оних дестинација које те производе имају или их 

могу развити у назначеним временским оквирима.  Наша општина има значајно развијену 

активност зравственог (spa&wellness) туризма кроз РУЦ „Ждрело“, док је рурални 

туризам  већ развијен, највећим делом у селима Ждрело, Мало Лаоле  и Бистрица. Имамо 

и бројне манифестације и развијену организацију планинарења. 
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Даљи развој туризма у нашој општини зависиће од стварних приоритета  и 

интереса и капацитета инвеститора, било да је реч о директним инвестицијама или о 

моделима ЈПП-а, као и способности сваке од дестинација да на тржишту промовише и 

реализује потребне инвестиције. 

Главни елементи идентификоване туристичке дестинације у 

Националној стратегији развоја туризма  : 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ                   Стиг и Кучајске планине 

 

ПРОСТОРНИ ОКВИР                            Стиг, Браничево, Кучај 

 

КЉУЧНЕ ВРЕДНОСТИ (АТРАКТИВНОСТИ)                    Културно наслеђе - 

Природна богатства - Дунав - Планине - Бањска места - Спелеолошки објекти - Мали 

градови 

ПОЛОВИ РАЗВОЈА                               Пожаревац - Петровац на Млави – Деспотовац 

 

КЉУЧНИ ПРОИЗВОДИ                     Здравствени ( spa&wellness ) - Етнотуризам - 

Културно тематске руте - Манифестације - Рурални туризам - Специјални интереси 

 

План развоја општине Петровац на Млави 2020-2027  (Службени гласник општине 

Петровац на Млави  14/2019) 

 

Општина Петровац на Млави 2019. године усвојила је План развоја општине 

Петровац на Млави 2020-2027, у којој туризам има значајан удео у даљем развоју 

општине.  Успешном реализацијом Плана створиће се  повољно пословно окружење, биће 

омогућено отварање нових радних места, изградиће се значајни инфраструктурни објекти 

који ће унапредити приступачност општине, комуналну опремљеност, квалитет животне 

средине и туристичке садржаје. 

Визија је да Петровац на Млави  2027. године буде општина у којој сви грађани, а 

посебно млади, бирају да живе, раде, инвестирају и заснивају своје породице. 

Препознатљива је по развијеном туризму, пољопривреди и повољном пословном 

амбијенту за инвестирање.  Еколошки је освешћена, са решеном комуналном 

инфраструктуром и очуваним еко системом. Здравствене и социјалне услуге су развијене 

и доступне свим грађанима, а друштвено-културни живот је богат и разноврстан. 

Један од приоритетних циљева општине је успостављен квалитетан туристички 

производ, повећан туристички промет  и приходи од туризма. 
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У Плану развоја се истиче да општина Петровац на Млави располаже бројним 

природним ресурсима потребним за развој различитих видова туризма. Прелепе планине, 

изворишта, реке, кањони, пећине пружају велике могућности за развој руралног  туризма, 

као и туризма заснованог на специјаним интересовањима - хајкинг, бициклизам, 

планинарење, параглајдинг и сл. Најзначајнији туристички потенцијал представљају 

Хомољске планине са својом природом и културним знаменитостима, Горњачка клисура, 

бања Ждрело, али и фолклорно наслеђе овог краја. 

Регион има и бројне историјске споменике и културне знаменитости, чак и из доба 

Римског царства. Археолошки локалитет „Беловоде“ представља насеље винчанске 

културе која на просторима централног Балкана егзистира током друге половине VI и прве 

половине V миленијума старе ере (оквирно 5500 – 4500 година старе ере). Локалитет 

заузима површину од око 80 хектара, што га сврстава у највећа насеља ове културе. 

 Рекреационо-угоститељски центар „Ждрело“ је најзначајнија приватна 

инвестиција у области туризма. Центар располаже отвореним и затвореним базенима, аква 

парком са топлом водом, велнес центром, салама за масажу лековитим блатом, морском 

водом, ђакузи кадама, саунама, соларијумом, хотелом и другим садржајима. 

Отварањем Рекреационо – угоститељског центра „ Ждрело” активирало се и више објеката 

домаће радиности који су показали ентузијазам за бављење руралним туризмом, а на 

територији општине категорисано је укупно 149 индивидуалних лежаја (87 кревета). Ипак, 

проблем представља релативно низак проценат запослених који раде у угоститељском 

сектору по глави становника и износи 3,4 запослена на 1000 становника, што је недовољно 

за даљи развој туризма. 

Такође, за интензивнији развој туризма, неопходно је регионално повезивање и стварање 

јединствених туристичких производа. 

Туризам је оцењен као један од главних приоритета и покретач економског раста за 

општину Петровац на Млави. Постоје могућности и шансе за развој више различитих 

видова туризма - руралног, бањског, туризма специјалних интересовања... Највеће 

препреке се односе на недостатак организоване туристичке понуде, недостатак људи са 

адекватним вештинама и низак ниво инвестиција у туристичке потенцијале. 

 

У оквиру развојног правца – економски развој, приоритетни циљ 3. 2 - Успостављен 

квалитетан туристички производ, повећан туристички промет и приходи од туризма 

– планиране су следеће мере за остварење наведеног циља: 

3.2.1. Успостављање интегрисане туристичке понуде Петровца на Млави и 

околних општина 

Мера подразумева мапирање постојеће туристичке понуде Петровца и околних 

општина, анализу расположивих туристичких потенцијала на територији и креирање 

нових понуда, како би се сачинила и тржишту презентовала једна интегрисана 

туристичка понуда територије Петровца и околних општина 

 

3.2.2.Брендирање и позиционирање Петровца на Млави као нове атрактивне 

туристичке дестинације у Србији 
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Мера подразумева развој и реализацију програма брендирања Петровца као нове 

атрактивне туристичке дестинације у Србији, и интензивну промоцију новог 

туристичког бренда на свим великим туристичким догађајима у земљи и свету. 

 

 

3.2.3.Обезбеђење подстицаја за инвестиције у туризму 

Мера подрзумева развој и реализацију програма подстицаја и пратећих финансијских 

инструмената за инвестиције у туризму на територији општине 

 

 

Мастер план туристичке дестинације   „Стиг - Кучајске планине -  Бељаница“ 

Министарство трговине, туризма и услуга Републике Србије поверило је 

Економском факултету у Београду израду пројекта Пословни (мастер) планови 

приоритетних туристичких дестинација за четири туристичка подручја. У оквиру овог 

пројекта урађен је пословни (мастер) план за туристичку дестинацију “Стиг-Кучајске 

планине - Бељаница”. Кључни  задатак овог пројекта је да послужи као основа за 

туристичку валоризацију природно-еколошких и културних ресурса подручја, која ће бити 

базирана на одрживом развоју. 

Туристичко подручје “Стиг-Кучајске планине-Бељаница” простире се између Дунава на 

северу, долине Велике Мораве на западу, Хомољских планина на истоку и превоја 

Честобродица на југу. Заузима простор плодних равница Стига, Млаве и Ресаве, као и 

брдско-планинска подручја Хомоља и околних планинских венаца. 

У административном погледу, подручје „Стиг- Кучајске планине-Бељаница“ обухвата пет 

општина: Пожаревац, Мало Црниће, Петровац, Жагубицу и Деспотовац. 

Туризам је потенцијална развојна грана општине Петровац на Млави, с обзиром на 

природни и антропогени туристички потенцијал којим општина располаже. Скоро сви 

атрактивни туристички мотиви општине налазе се у њеној брдско-планинској шумској 

зони, коју река Млава пресеца правцем северозапад-југоисток и главни транзитни пут 

подручја. У делу анализе туристичких атракција на територији општине, Мастер план 

издваја бању Ждрело, село Бистрицу, Беловоде- архелошко налазиште, реке Млаву и 

Витовницу, манастире. У зони сеоског туризма набрајају се села Мелница са Витовницом, 

Ждрело, Шетоње, Велико и Мало Лаоле. Истиче се и значај организовања манифестација. 

 

Просторни план општине  (Службени гласник општине Петровац на Млави 8/2012) 

У делу који говори о Одрживом развоју туризма сматра се да су основни циљеви 

које треба да обезбеди План - заштита простора територије од прекомерне изградње и 

формирање препознатљивих, тржишно атрактивних туристичких производа, доступних 

свима под једнаким условима, било на територији општине или кроз међуопштинску 

сарадњу. 
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Неопходно је заштитити  интересе локалног становништва кроз подршку развоју 

сеоских туристичких домаћинстава у насељима општине. Посебни циљеви су 

маркетиншка обрада тржишта туристичке тражње и капитала са презентацијом 

јединствене понуде. Посебно је значајно стварање услова за повратак радника на 

привременом раду у иностранству и њиховог активног укључивања у развојне процесе. 

За потребе израде Просторног плана општине Петровац на Млави, 

рекогносцирањем и реамбулацијом, а уједно и свеобухватним истраживањем културно-

историјског наслеђа препознати су и забележени археолошки локалитети, појединачни 

објекти сакралног, профаног и народног градитељства, спомен обележја, уз већ утврђена 

непокретна културна добра и друга места од значаја. Посебан део посвећен је условима 

чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и мерама заштите. 

Наслеђе петровачког краја старо је више од 7000 година. Основне карактеристике 

се везују за природно окружење у коме је најважнија улога самог положаја простора на 

важном укрштању путних праваца у зони додира плодног равничарског подручја у долини 

Млаве и Мораве са рудоносним пределима источне Србије, као кључна историјска и 

географска константа. 

Полазне одреднице за остваривање утврђеног циља су препознавање основних 

историјских вредности свих сегмената живљења и стварања на овом подручју, кроз 

претходне епохе. 

Регионална стратегија руралног развоја за Браничево и Подунавље (РРАБП, 2016) 

Део стратегије посвећен  развоју руралног туризма настоји да позиционира рурални 

туризам у региону, који је идентификован као сектор са највишим развојним 

потенцијалом. У фокусу су активација постојећих потенцијала, унапређење квалитета 

туристичких производа и промоција регионалне понуде. Оцењено је да је веома значајна 

мера Информисање и едукација. Ова мера тежи подизању капацитета тренутних и 

потенцијалних запослених, тј. пружаоца различитих услуга у сектору туризма. Различите 

обуке подстаћи ће и ниво предузетничких активности у руралним срединама, односно 

ангажовање и унапређење постојећих ресурса на пољопривредним газдинствима. 

Тренутно скромна понуда руралног туризма у региону, окарактерисана је недовољно 

изграђеним туристичким производима, чему је главни узрок недовољна сарадња свих 

заинтересованих страна. Ова мера тежи да унапреди умрежавање различитих актера 

унутар сектора и на регионалном нивоу, како би интегрисала и објединила понуду региона 

– посебно различите типове туризма које су са руралним комплементарне, ојачала 

професионално управљање дестинацијама и подстакла инвестиције у сектору туризма.  

Неадекватна промоција и маркетинг су главне идентификоване препреке за бољу 

позиционираност руралног туризма региона - спорадичну и недовољну промоцију, 

односно непрофесионалан маркетинг, треба значајно унапредити. Ова мера је 

комплементарна претходнима и тежи структурисаном, професионалном и регионалном 

позиционирању руралног туризма региона на перспективним тржиштима. 
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Стратегијски маркетинг план туризма Републике Србије до 2025. године 

За општину Петровац на Млави значајни су следећи делови овог документа: 

Дестинација Стиг- Кучајске планине (којој општина припада) – спада у слабо 

развијене дестинације. Анализа перформанси слабо развијених дестинација указује на то 

да су готово сви критеријуми развоја оцењени као веома лоши и лоши. Код слабо 

развијених дестинација, први корак у развоју треба да буде претварање туристичких 

потенцијала (ресурса дестинације) у туристичке производе с пратећом инфраструктуром, 

што потом треба бити праћено адекватним квалитетом и квантитетом смештајних 

капацитета, промоцијом и развојем бренда (СМПТРС,2021,38). 

У оквиру кључних предлога и оквира маркетинга дестинације Стиг- Кучајске планине 

приликом изградње бренда и формирања маркетинг плана, предлог је „Културни мозаик“ 

(енгл. Cultural mosaic). Република Србија је мултикултурална дестинација која обухвата 

људе различитих националности и културне баштине. То се огледа у храни, култури, 

начину живота, изграђеном наслеђу, уметности и људима (СМПТРС,2021,137). 

Следећи круцијални задатак је реализација процеса брендирања туризма Републике 

Србије, што обухвата и креирање жељеног имиџа Србије као туристичке дестинације и 

нови визуелни идентитет, као и даље унапређење постојеће маркетиншке инфраструктуре, 

како би се кроз координацију рада свих учесника у туризму подигао квалитет 

промотивних активности у складу са савременим трендовима и постигла унифицарана 

комуникација. Поред брендирања, од изузетног значаја је регионално удруживање 

туристичких организација ради заједничких активности и наступа. 

Стратегијски маркетинг план туризма РС изузетно је важан и због чињенице да је у 

документу обрађен утицај COVIDA на читав сектор туризма, како би се сви изазови након 

пандемије лакше превазишли, али и успоставила лакша комуникација са тржиштима кроз 

дигитализацију туристичке понуде Србије. (https://www.opanak.rs/predstavljen-strategijski-

marketing-plan-turizma-u-srbiji/). 

Основни елементи Стратегијског маркетинг плана туризма РС који се односе на 

дестинацију Стиг- Кучајске планине, примењени су у одговарајућим деловима Програма 

развоја туризма општине Петровац на Млави. 
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4. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА 

МЛАВИ 

 

Ради што бољег сагледавања постојећег стања у општини Петровац на Млави и 

њених потенцијала у туристичком смислу, неопходно је представити опште информације 

о јединици локалне самоуправе, односно анализу географских, демографских и 

климатских карактеристика, културно – историјског наслеђа, саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре и степена привредног развоја туризма у општини Петровац на Млави. 

 

4.1. Географске, демографске и климатске карактеристике 

 

Географске карактеристике 

Општина Петровац на Млави се налази на истоку Србије, у Браничевском округу, 

који представља једну од кључних геостратегијских тачака југоисточне Европе, 

ограничену са западне стране реком Великом Моравом, са северне и источне Дунавом, а 

са јужне планинским ланцем који чине Бељаница, Хомољске планине и Северни Кучај 

(Миљковић, 1992). 

Општина Петровац на Млави заузима средишњи део слива реке Млаве и нaлази се 

између Хомољских планина и стишке равнице. Простире се на површини од 654, 9 км² и 

сачињава је 34 насеља (Бистрица, Бошњак, Буровац, Бусур, Везичево, Велики Поповац, 

Велико Лаоле, Витовница, Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело, Забрђе, Каменово, 

Кладурово, Кнежица, Крвије, Лесковац, Лопушник, Мало Лаоле, Манастирица, Мелница, 

Орешковица, Орљево, Панково, Петровац на Млави, Рановац, Рашанац, Стамница, 

Старчево, Табановац, Трновче, Ћовдин и Шетоње). 

У административно - политичком погледу, општина Петровац на Млави се граничи 

са општинама Мало Црниће, на северу, Деспотовац на југу, Жабари и Свилајнац на западу 

и Кучево и Жагубица на истоку. Општина се налази на једном од саобраћајно 

најзначајнијих праваца у оквиру Браничевског округа који повезује Бор, Жагубицу и 

Петровац, на једној, са Пожаревцем и аутопутем Београд- Ниш, на другој страни.  

Петровац на Млави, као општински центар, налази се на обалама реке Млаве и кроз њега 

пролази више регионалних путних праваца. 

Посматрано са туристичког аспекта општину Петровац на Млави одликује добар 

туристичко–саобраћајни положај. Налази се релативно близу Београда (око 110 km), као 

главног града Републике Србије и највећег емитивног центра у земљи. Самим тим има 

добру повезаност и са аеродромом „Никола Тесла“. Од аутопута Е -75 удаљена је око 50 

км, од Новог Сада и Ниша  око 200 км. 

Општина се налази на контакту две геоморфолошке целине које су условиле 

постојеће физичко- географске карактеристике. Део територије који припада огранцима 
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Хомољских планина, односно југоисток општине, одликује заступљеност разноврсних 

облика насталих као резултат сложеног деловања ендогених и егзогених фактора 

манифествованих кроз тангецијалне, радијалне и епирогене покрете, затим абразионог, 

крашког, флувијалног процеса, денудације и других фактора који су више или мање имали 

одраз у коначном формирању рељефа. Деловањем егзогених ерозивно - акумулативних 

процеса знатно је измењен рељеф настао под утицајем ендогених сила. У иницијални 

тектонски рељеф усечени су разноврсни и веома сложени облици флувио - денудационог 

и крашког карактера који дају основни печат савременом рељефу овог краја (Миљковић, 

1992). 

На овом простору се налазе многи занимљиви рељефни облици (мање или веће 

пећине, Горњачка клисура, врх Штубеј са надморском висином 940м). Највећу 

заступљеност имају облици настали флувијалним процесом. Агенс флувијалног процеса 

представља Млава са својим притокама и њиховим изворишним крацима. На 

североистоку, преко заравни Мелнице и Рановца, у којима је усечена мрежа реке 

Витовнице, пружа се ниска Божевачка коса, која чини развође између Млаве и Пека           

(Миљковић, 1992).  Део општине који припада Стигу одликују ниски терени под 

ораницама. 

Општина Петровац на Млави се може окарактерисати као брдско- равничарска. 

Њене рељефне карактеристике погодују развоју туризма. Ниски терени, осим што 

погодују развоју пољопривреде (органска производња здраве, природне хране), стварају 

добре услове за изградњу саобраћајница и отварају општину у смислу повољних веза са 

суседним крајевима и целом земљом. Брдовита подручја, са највишим врхом Хомољских 

планина – Штубеј 940 м, разбијају монотонију која се обично везује за равничарске 

крајолике. Она стварају разнолик пејзаж који привлачи теренима за шетње, планинарење и 

рекреацију, а у зимским месецима за игре на снегу. 

 

Хидролошке карактеристике 

Територија општине Петровац на Млави има развијену хидрографску мрежу ( реке 

Млава, Бусур,  Витовница, Шетоњска река) са водама доброг квалитета, углавном 

сачуваним од загађења. Изграђене су три мини акумулације: Бусур, Кореница и Ждрело, 

чија је основна намена регулисање бујица и заштита од поплава. 

У атару села Ждрело, налази се бушотина из које извире термоминерална вода 

температуре 40°С  (СПУ ПГР 2019,19). 

 

Биљни и животињски свет 

Различит геолошки састав, конфигурација терена, климатске прилике, 

заступљеност бројних педолошких јединица и многи други природни фактори, условили 

су хетерогеност у флористичком саставу. Значајну улогу у мењању природног ареала имао 

је и човек. 

Пре 250 година шуме су захватале велики простор у целој области Млаве, чак је и 

житородни Стиг био под шумским екосистемом. Упоредо са порастом броја становника, 

смањивао се проценат територије шумских заједница. Данас су се шуме у петровачкој 
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општини задржале на обронцима Хомољских планина, где проткане ливадама и 

пашњацима стварају слику очуване природне средине. Главне врсте шумских биљних 

заједница са пратећим подврстама су шуме лишћара са примесама равничарских врста 

букве, багрема, храста, јасена, бреста, брезе, клена и других пратећих врста. Ове биљне 

заједнице обилато прате разне врсте жбуња и све врсте шумског воћа. Нижи делови су под 

ораницама. Крај је богат разноврсном дивљачи, чији је размештај у зависности од 

природних услова појединих делова области. Међутим, не постоје битније разлике између 

најнижих и највиших предела. Услед култивисаности територије, дивљач је потиснута на 

травне и шумске терене, чиме су и станишта многим врстама ограничена. У листопадним 

шумама, ливадама, њивама, воћњацима, виноградима, баштама, потоцима и барама живе 

различите животињске врсте. Овде се срећу срна, зец, веверица, шумски миш, пух, јеж, 

кртица, твор, ласица, лисица, јазавац.  Присутне су и разне врсте птица – барске птице 

(рода, букавац, сива чапља, црна лиска, барска кока, дивља пловка глухара ) , коке ( фазан, 

јаребица, препелица ), разне врсте голубова, детлића, дневних и ноћних грабљивица ... 

Разноврсан биљни и животињски свет овог дела Србије пружа добре основе за развој 

ловног туризма, али и за афирмисање бројних манифестација, које већ постоје, или би 

могле постојати, а везане су за природу и њена богатства (Ловачка основа ЛУ „Трест“ 

2018). 

Демографске карактеристике  

 

Резултати пописа 2011. године, као и процене у наредним годинама, указују на 

присуство и повећање интензитета неповољних демографских појава и процеса са којима 

се већ деценијама суочава како Србија, тако и општина Петровац на Млави и општине у 

њеном окружењу. Приметно је смањење укупног броја становника, природна 

депопулација, миграциони процеси и демографско старење које детерминише прилично 

ограничавајући популациони оквир формирања радног контингента, а самим тим и 

активног становништва (План развоја општине, 2019,10) 

Према подацима пописа становништва из 2011. године, укупан број пописаних 

лица је 41.220, док је укупан број становника 30.325. У насељу Петровац на Млави, живи 

7.229 сталних становника. 

Резултати најновијег пописа показују смањење броја становника у седишту 

општине. Број становника у градском насељу између пописа опао је за око 8%, што није 

био случај од 1948. године. 

Старосна структура становништва општине Петровац на Млави показује процес 

старења укупне популације: 

- просечна старост од 45,6 година, показатељ је демографске старости становништва 

општине; 

- просечна старост становништва у насељу Петровац на Млави је 42,2 године, док је у 

сеоским насељима 46,7 година; 

- становништво старо преко 65 година чини 16,66 %, а преко 60 година 25,9 % популације 

насеља Петровац на Млави. 

Град са приградским насељима показује још неповољније податке. Становништво старо 

преко 65 година чини 18,82 %, а преко 60 година 27,6 % становништва.   

           Економски активно становништво Петровца на Млави  у порасту је између два 

пописа (са 3.040 на 3.582). Број лица са личним приходом повећан је са 1.280 на 1.566 
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становника. Број издржаваних становника смањен је са 2.713 на 2.668. Број активних 

становника бележи раст само у градском насељу, сва остала насеља показују негативни 

тренд ( СПУ ПГР 2019,  22-23 ). 

У периоду 2011-2017. број становника општине се смањио за 8,7%, односно 

општина је изгубила 2.729 становника,а број становника се смањио са 31.331 становника у 

2011. на 28.602 становника у 2017. години. Разлоге у смањењу броја становника, треба пре 

свега тражити у миграцијама претежно младог становништва ка индустријски 

развијенијим центрима (Београд, Пожаревац, Смедерево). Специфичност општине 

Петровац на Млави је и велики број становника на раду у иностранству. По подацима из 

2011. њихов број је чак 10.282 (План развоја општине, 2019,10). 

 

Климатске карактеристике општине Петровац на Млави одраз су утицаја 

бројних фактора, како ширег, тако и локалног значаја. Географски положај овог простора, 

указује на његову припадност умереноконтиненталној климатској зони, односно на режим 

умереноконтиненталне климе са четири годишња доба. Прелазна доба се одликују 

временском променљивошћу, док су лета услед утицаја Азорског антициклона са доста 

стабилним временом и повременим пљусковитим падавинама локалног карактера. 

Временске прилике у хладнијем делу године, под утицајем су циклонске 

активности са Атлантика и Средоземља и зимског тзв. Сибирског антициклона. 

Ради потпунијег сагледавања климатских прилика, извршена је анализа на основу 

метеоролошких података добијених из Метеоролошких годишњака  климатолошких 

података Републичког хидрометеорлошког завода Србије за период од 2009. до 2019. 

године. Податке за општину Петровац на Млави РХМЗ добија од стране Радарског центра 

Петровац на Млави. 

Температура ваздуха један је од основних климатских елемената, јер омогућује  

увид у топлотно стање атмосфере у овом делу источне Србије. 

Табела 1. – Средња годишња температура, влажност ваздуха и падавине у Петровцу на 

Млави за период од 2008. до 2019. године 

Године: 

 

Релативна 

влажност (%) 

Падавине (mm) Средња годишња 

температура 

2019. 72 727.5 13.6 

2018. 76 846.7 13.1 

2017. 74 638.4 12.7 

2016. 78 802.2 12.2 

2015. 76 581.5 13.1 

2014. 79 851.6 12.7 

2013. 77 667.7 12.6 

2012. 79 691.0 12.7 
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2011. 75 431.1 11.9 

2010. 76 749.5 11.9 

2009. 73 833.3 12.6 

2008. 72 555.7 12.8 

Извор: : РХМЗ, Београд ( Радарски центар Петровац на Млави ) 

На основу вредности средњих месечних температура, средња годишња 

температура ваздуха за дати период (2008 – 2019) територије коју захвата општина 

Петровац на Млави износи 12,7º С, што указује на умереноконтинентално обележје. 

Ветар је значајан модификатор климатских прилика у овој области и огледа се у 

утицају пренетих особености климе из правца из кога дува. Најчешћа кретања ваздушних 

маса преко ове територије проузрокована су неједнаким барометарским притисцима изнад 

Атланског океана и Евроазијског копна. Она доносе влажне ваздушне масе, а тиме и 

појаву повећане облачности и влажности ваздуха и излучивање атмосферског талога у 

топлијем делу године, односно хладно и суво време уз пад температуре у току зиме.  

Најчешћи ветар је кошава која је због своје велике брзине често  веома хладна. Овде треба 

напоменути да у току зиме долази до слабијих продора ваздушних маса са севера у виду 

сувог ветра – северца. Ветрови из западног квадранта доносе велике количине падавина у 

току читаве године – лети у виду краткотрајних али обилних пљускова, а зими у виду 

вишедневних ромињавих киша и суснежице. Највећу учесталост имају у вегетационом 

периоду, што веома погодује биљкама у развоју. 

Облачност је један од главних климатских елемената и значајан модификатор 

температурних односа изнад земљине површине. Најмања просечна облачност је у 

јутарњим и вечерњим часовима летњих месеци са тенденцијом повећања идући ка 

хладнијим месецима и опадањем облачности од јутра ка вечери, од септембра до марта.  

Средња годишња сума осунчавања изражена у часовима сијања Сунца, износи 2200 часова 

за посматрани период. Територија коју захвата петровачка општина просечно годишње 

има око 116,3 дана са мерљивом висином падавина од најмање 0,1 мм, што представља 

око 32% од укупног броја дана у години. Падавине у облику снега могу се јавити од 

октобра до априла ( РХМЗ, Београд, Радарски центар Петровац на Млави ). 

Општину одликују повољне климатске прилике које заједно са чистим ваздухом и 

очуваном природном средином, представљају комбинацију која прија здрављу и 

психофизичком окрепљењу. У летњим месецима дуга инсолација и ведро време погодују 

развоју туризма у овом периоду, а снежни покривач, који се у зимским месецима на 

обронцима Хомољских планина задржава релативно дуго, омогућава увек занимљиво 

скијање, санкање, грудвање и остале интересантне активности на отвореном. 
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4.2. Културно – историјско наслеђе 

 

Због природног богатства и доброг географског положаја овај крај је увек био на 

мети различитих освајача. Војске су се смењивале, а народ остајао. О томе сведоче 

историјски споменици различитих култура. Византија, Рим, Турска, оставили су свој траг 

у обичајима, култури, језику. Дешава се да и данас становници у селима петровачке 

општине обрађујући земљу проналазе римске новчиће, остатке посуда и сл. 

Владавина Турака донела је велике невоље српском становништву овога краја, које 

се у великом броју исељавало у време сеобе под патријархом Арсенијем Чарнојевићем 

између 1689. и 1690. године. Тек по повлачењу Турака испред Аустријанаца 1718. године, 

поново су се враћале у живот многе старе насеобине, али повратком Турака 1739. год. 

настале су нове миграције. Остали су подаци о малом броју кућа у тадашњим селима овог 

краја. Занимљиво је да се у тим подацима не помиње село Свине ( данашњи Петровац ) 

као и многа друга данашња села. Први подаци о овом насељу датирају из 1820. године из 

времена владавине кнеза Милоша Обреновића. Према " тевтеру арачком" из тог периода, 

нахија пожаревачка имала је тада у свом саставу седам кнежевина и то: моравску, 

млавску, голубачку, Хомоље, Звижд, Пек и Рам. Село Свине у чијем ће земљишном атару 

касније постати село Петровац, припадало је кнежевини Млави. Село Свине је тада имало 

89 кућа. Петровац се први пут помиње 1859. године ( Група аутора, 2014 ). 

Насеље је никло на десној обали Млаве, наспрам села Свине, и то као потреба 

администрације кнежине Србије да се ту створи управно средиште власти за цео крај око 

реке Млаве. 

Петровац је име добио по државном саветнику Петровићу, пријатељу књаза 

Милоша Обреновића. Спомен биста човека по коме је град добио име стоји од 4. јуна 

2005. године на платоу испред зграде Скупштине општине Петровац на Млави. 

Иако је град по постанку млад, без обзира на то, овај крај представља значајан део 

у историји Србије. Његов положај је одувек био занимљив, те су на овим просторима, као 

доказ бурне прошлости, данас  археолошка налазишта, манастири и други печати 

материјалне културе. 

 

     На подручју општине налази се велики број културно-историјских споменика  

од којих су најзначајнији: 

- МАНАСТИР ВИТОВНИЦА - налази се на 15 километара од Петровца. Основао 

га је краљ Милутин у 13. веку, после победе над бугарским властелинима Дрманом 

и Куделином. Посвећен је Успењу Пресвете Богородице. Посебно је познат по 

највећем духовнику новијег времена, Оцу Тадеју који је неко време службовао у 

овом манастиру и у њему сахрањен. У архитектонском погледу, црква манастира је 

зидана у српско – византијском стилу, од камена са мало опеке. У основи цркве је 

крст, са израженом олтарском и певничким апсидама. На дозиданој припрати 
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уздиже се четворострани звоник. Унутрашњост цркве дели се на олтар, наос, брод 

цркве и две припрате, од којих је једна првобитна, а друга дозидана 1856. године и 

две певничке апсиде (http://spomenicikulture.rs/petrovac-na-mlavi/). 

 

 
Слика 1. Манастир Витовница                      Слика 2. Кањон реке Витовнице 

                      Извор: www.topetrovacnamlavi.com                        Фото: Лазаревић В, 2020. 

 

 

- МИТРОПОЛИЈА је  манастирски комплекс, који је подигнут крајем 14. 

века. Претпоставља се да је овде столовао Браничевски епископ. Јављају се 

опречна мишљења, тако да није са сигурношћу утврђено  да ли је ктитор 

кнез Лазар или деспот Стефан. Црква је по димензијама била један од 

највећих манастира средњевековног Браничева. Имала је олтар, наос, 

припрату и касније дозидану спољну припрату. Грађена је у моравском 

стилу, са олтарским и певничким апсидама. Данас су сачувани само мањи 

делови северног и јужног зида висине око 3 метра и остаци четири стуба 

који су носили куполу над централним делом храма у наосу. Постоји 

мишљење да је у Митрополији почетком 16. века радила штампарија, али 

директних историјских података  о томе нема (Радосављевић, 2016, 64-65) . 

 

 
Слика 3. Остаци манастира Митрополија, Горњачка клисура 

Фото: Лазаревић В., 2021. 

 

 

 

http://www.topetrovacnamlavi.com/
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- ЦРКВА БОГОРОДИЦЕ ПРЕЧИСТЕ или МАЛА ЦРКВА  налази се на само 

100 м источно од Митрополије, изнад извора ''4 луле'' и то је најстарија 

сакрална грађевина у Горњачкој клисури. Била је у функцији од око 1320. до 

1452. године. У целини су археолошки истражени унутрашњост цркве и 

непосредна околина. Црква је подигнута по угледу на скромније црквене 

грађевине рашке школе. Она је једнобродна грађевина правоугаоне основе са 

апсидом на истоку. Са западне стране накнадно је призидана припрата у 

ширини наоса. У наосу цркве откривено је осам гробова и четири надгробне 

плоче са натписима. Сажимањем података са надгробних плоча истраживачи су 

установили да су ту сахрањени ктитори цркве (важне и значајне личности), кoји 

су владали овим простором пре Лазара Хребељановића. Тако, на основу 

епитафа, знамо да су господари Ждрела од половине 14. века били Десисалићи. 

Црква Богородице Пречисте по свом доминантном положају у Клисури   

представљала је централно сакрално место Ждрела и својеврстан властелински 

породични маузолеј (Радосављевић, 2016, 65-66). 

 

   
Слика 4,5,6. Остаци цркве Богородице пречисте, Горњачка клисура 

Фото: Милошевић С., 2021. 

- Манастир Решковица се налази у атару села Ждрело. Подигнут је крајем 14. – 

почетком 15. века, на десној обали истоимене реке, у подножју планине Вукан. 

Према историјским изворима манастирска црква је посвећена св. Тројици. У 

основи има облик моравског триконхоса са наосом и припратом на западу. На 

простору манастирског комплекса недавно је сазидан конак, а североисточно од 

старе цркве подигнута је нова (Радосављевић, 2016, 68-69). 
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Слике 7.8 : Манастир Решковица, Ждрело 

Фото : Вујатовић С., 2020. 

- Манастир Св. Тројице је манастирски комплекс смештен  на узвишењу Мали 

Чукар недалеко од центра села Ждрело. Чине га темељни остаци цркве, конака 

и бедема. Манастирски комплекс и (лековити) извор крај њега у литератури су 

познати под именом Св. Тројица. Црква је у основи била једнобродна са 

полукружном апсидом на истоку. Накнадно су јој призидани припрата на 

западу и капела на југу. Унутрашњост цркве била је украшена живописом. 

Простор око цркве, док је црква била у функцији и извесно време након њеног 

рушења, коришћен је за сахрањивање. На основу до сада прикупљених података 

све познате фазе оквирно су датоване у периоду од 13. до 15. века. Према 

предању стари манастир је подигао краљ Милутин крајем тринаестог века или 

почетком четрнаестог века. Прво је посвећен светом Николи, затим светим 

апостолима Петру и Павлу а онда Светој Тројици. Манастир су око 1718. 

године, у знак одмазде, порушили Татари који су ратовали за Турску, када су 

претрпели катастрофалан пораз од аустријске војске. Манастир се обнавља, али 

поново страда 1790. године у окршајима аустријске и турске војске.  Идеју да на  

темељима некадашње цркве Свете Тројице сазида манастир Сима Стевановић 

из Ждрела добија 1955. године (Радосављевић, 2016, 66-67). 
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Слика 9. Манастир Свете Тројице, село Ждрело 

Извор фотографије: ТО Петровац на Млави 

 

- Панарија је лековити извор са малом капелом. Могла би се убројати  у 

најстарија култна места у Браничеву. Иако су је сазидали Римљани (овде 

пролази и римски пут), извор се везује за легенду о страдању сестре Јелице. По 

предању, ту је пала „пара“ коју јој је мајка ставила у руку, пре него што су је 

коњи усмртили, да плати прелаз из "овога" на "онај" свет. На месту, где је по 

легенди, пара испала из Јеличине руке, потекла је вода . 

 

 
Слика 10. Панарија 

Фото : Вујатовић С., 2020. 

 

- Црква Св. Вазнесења у Петровцу је подигнута  у време од 1866-1869. године 

на залагање црквене општине и мештана села Петровца, јер је црква била један 

од услова да се Петровац прогласи варошицом. Црква је лоцирана недалеко од 

центра града, има велику порту обраслу старим липама и ограду од кованог 

гвожђа. Изграђена је у класичном духу, једнобродне основе са великом 

полукружном апсидом на источној страни, четвртастим певницама и звоником 
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на западу, који се завршава високом и широком пирамидом покривеном лимом.  

Просторно црква је подељена на олтарски део, наос и припрату која је 

проширена, десно има малу просторију, лево галерију и звоник. 

На предлог Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву, 

црква Св. Вазнесења у Петровцу, проглашена је за непокретно културно добро 

– споменик културе (Група аутора,2014, Петровац на Млави). 

 

 
Слика 11. Црква „ Вазнесење“, Петровац на Млави 

Фото : Петровић А., 2020. 

 

- Утврђени средњовековни град Ждрело се налази у Горњачкој клисури на 

месту са кога се може контролисати излазни део Горњачке клисуре. Подизање 

града Ждрела везује се за браћу Дрмана и Куделина, господаре Браничева с 

краја 13. века. Чини га мање утвђење и читав систем бедема и кула различите 

намене (одбрамбене и куле мотриље). Масивни зидови бедема – подигнути на 

стрмим падинама Малог Вукана на десној и Јежевца на левој обали, спуштају се 

до самог корита Млаве (Радосављећ, 2016, 47-50). 

- Комлекс зграда у које су смештене установе: Суд, Скупштина општине 

Петровац на Млави и Стара пошта подигнуте су у времену од 1900-1908. 

године у етапама, с тим што се прво почело са градњом дела зграде који је 

припао Првостепеном суду, затим дела који је припао Скупштини општине и 

средишњи који је припао Старој пошти. Све зграде имају подруме, затим 

високо приземље и спрат над целом основом. Основа зграде Суда и Скупштине 

општине представљају функционално решење са главним улазима на угловима 

улица. У дворишту овог комлекса налази се зграда (некада затвор) која такође 

датира из времена градње. Комплекс зграда је стилски уједначен и обликован у 

духу историцизма, са стилском обрадом и елементима неоренесансе и сецесије, 

нарочито спратни део. На предлог Регионалног завода за заштиту споменика 

културе у Смедереву, комлекс зграда Суда, Скупштине општине и Старе поште 

уписани су у регистар Завода за заштиту споменика културе у Смедереву 

(Група аутора, 2014, Петровац на Млави). 
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Слика 12. Комплекс зграда општине и суда, Петровац на Млави 

Фото: Фото студио „Раде“ 

 

- Беловоде-археолошко налазиште  неолитског порекла из 5400. године пре нове 

ере. Најзначајнију појаву на Беловодама представљају почеци металургије 

бакра о којима нам сведоче открића: рудника на око 10 километара од насеља у 

атару реке Решковице, великих камених батова коришћених за рударење, 

керамичких калупа за израду глета и пећи за топљење руде. Значајно је и због 

начина обраде метала, као и великог броја  фигура које су пронађене  и чувају 

се у Народном музеју у Београду и  Завичајном музеју у Петровцу на Млави 

(Група аутора, 2014, Петровац на Млави) 

 

   

Слика 13. Беловоде, сонда VI;  Слика 14. Реконструкција куће из неолита 

Извор: Завичајни музеј Петровац 
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4.3. Саобраћајна и комунална инфраструктура 

 

Саобраћајна инфраструктура 

Кључни конкурентски фактор саобраћајне позиције овог подручја јесте близина 

европског коридора 10, односно аутопута Е75 (Београд – Ниш). Ова саобраћајница 

омогућава ефикасно укључивање у све значајније саобраћајне токове у Србији и региону. 

Јужни део области оивичен је магистралним путем М5, који има своју европску ознаку Е 

761 и који повезује коридор 10 (код Параћина) са Зајечаром и даље Видином. Поред 

регионалних путева, који спајају подручје са главним коридорима, најважнији интерни 

регионални путни правац је државни пут другог реда IIА – 161: Братинац - Салаковац - 

Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица – Брестовац (којим се  спаја Пожаревац – 

Петровац – Крепољин – Жагубица – Црни Врх и Бор) . 

Градско насеље Петровац на Млави налази се на једном од саобраћајно 

најзначајнијих праваца у оквиру Браничевског округа који повезује Бор, Жагубицу и 

Петровац, на једној, са Пожаревцем и коридором 10, на другој страни. Квалитет 

најважнијих саобраћајница је на добром нивоу. Неопходна је боља туристичка 

сигнализација. 

Повезаност Петровца на Млави са суседним општинама у региону је добра што се 

путних праваца тиче, али нема довољно аутобуских линија. У насељу Петровац на Млави 

постоји главна аутобуска станица у центру насеља. Међуградски превоз функционише са 

више превозника, од којих је најзначајнији Арива- Литас. У оквиру такси превоза 

заступљено је  60 такси возила. 

 

Комунална инфраструктура 

Водоснабдевање 

 

Насеље Петровац на Млави водом за пиће снабдева се путем магистралног 

цевовода од изворишта „Шетоње" који до насеља долази у његовом јужном делу, 

пречника цеви 0 450 mm и 0 400 mm, укупне дужине 17,4 km. 

Магистрални цевовод је изведен у пречнику од 0 450 mm за капацитет 80 l/sek]у 

дужини од 5.522 m од изворишта и ППВ „Шетоње" (165,50 МНМ) до пумпне станице ПС 

„Мало Лаоле" (136,95 МНМ), односно у пречнику од 0 400 mm за капацитет 60 l/sek, 

дужине 11.865 m од пумпне станице ПС „Мало Лаоле" до резервоара Р„Петровац" (172,50 

МНМ) капацитета 1.500,00 m3.  Капацитет водовода требало би да задовољи потребне 

количине воде у наредном периоду. 

Праћење и контрола квалитета воде из водовода врши се три пута месечно (по 

један узорак из изворишта и шест узорака из мреже). 
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Отпадне и атмосферске  воде 

 

Насеље Петровац на Млави има изграђену примарну и секундарну канализациону 

мрежу дужине 29,8 километара, којом је обухваћено око 95 % домаћинстава. Отпадне воде 

се без претходног третмана, изливају у Млаву и загађују је. 

За Петровац на Млави, река Млава је природни реципијент, али се пре упуштања ефлуента 

у реципијент мора извршити механичко, хемијско  и биолошко пречишћавање отпадних 

вода у постројењу за пречишћавање отпадних вода, које је планирано на северном крају 

насеља Петровац на Млави у радној зони насеља. Ово постројење требало би  да прихвати 

и пречисти све отпадне воде насеља Петровац на Млави, привреде и околних сеоских 

насеља. 

 

За насеље Петровац на Млави усвојен је сепаратни систем за евакуацију вода, што 

значи да се одвојеним системима прикупљају и евакуишу фекалне и атмосферске воде. 

Атмосферске воде се најкраћим путем одводе до реке Млаве и то путем цевовода са 

уливним решеткама или дуж саобраћајница отвореним каналима где то конфигурација 

терена допушта, затим се без пречишћавања уливају у Млаву. 

Мониторинг квалитета отпадних вода врши се три пута годишње ( СПУ ПГР 2019, 23-24 ). 

 

4.4. Степен привредног развоја као предуслов развоја туризма у 

општини Петровац на Млави 

 

Привреда општине Петровац на Млави је карактеристична, пре свега, по 

трговинским и услужним делатностима а затим и по прерађивачким делатностима. У 

привреди општине, као и свуда, доминира сектор малих и средњих предузећа. 

На основу структуре запослених према статистичким подацима из 2019. године од 

6.929 запослених највећи број запослених ради у сектору трговине 1247 радника, 

здравства и социјалне заштите 776, прерађивачке индустрије 683, образовања 439, 

грађевинарства 289. Ипак, највише,  1829, чине регистровани индивидуални 

пољопривредници. 

У Петровцу на Млави послује 1.183 привреднa субјекта. Предузетничка клима у 

општини је испод просека државе. Број активних привредних друштава на 1.000 

становника износи 8,2 (просек у држави је 19), док је број предузетничких радњи  на 1.000 

становника 32  (просек РС је 36,17 предузетничких радњи је на 1000 становника). 

Нето ефекат нових привредних субјеката износи 1,4:1, што значи да се на 10 

угашених предузећа отвори 14 нових,  док на нивоу Републике износи 1,7:1 (на 10 

угашених фирми, отвори се 17 нових). 

Укупан број запослених, према подацима АПР-а, на територији општине Петровац 

на Млави износи 6.929 лица, а број незапослених 1.017. Као што се из табеле види, у 

односу на 2016. годину дошло је до пада и у броју запослених и у броју незапослених.  

Број запослених за период од 2016. до 2019. године исказан је у табели испод текста. 
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Табела 2. Број запослених за период од 2016. до 2019. године 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ/НЕЗАПОСЛЕНИХ  И 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

2016. 2017. 2018. 2019. 

01. Број запослених 7.153 7.132 6.961 6.929 

02. Број незапослених 1.241 1.217 1.117 1.017 

03. Просечна нето зарада (у РСД) 33.469 33.209 37.585 41.442 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Од укупног броја запослених  46% су запослени у правним лицима (привредна 

друштва, установе, задруге и друге организације), 22% су приватни предузетници (лица 

која самостално обављају делатност) и запослени код њих и 32% регистровани 

индивидуални пољопривредници. 

Од укупног броја незапослених, према попису из 2011.године, 488 лица, односно 35% 

незапослених лица први пут тражи посао, док 53% од укупног броја незапослених су 

жене. Оно што највише забрињава јесте податак да је скоро половина незапослених лица 

(43,4%)  без квалификација. Из овог разлога потребно је уложити значајније напоре на 

преквалификацији и доквалификацији овог корпуса радне снаге. (План развоја општине, 

2019, 14-15) 

Број предузетника бележи линеарни раст од 880 предузетника у 2017. години до 956 

предузетника у 2020. години. Кретање броја предузетника по годинама исказано је у 

табели испод текста. 

 

Табела 3. Кретање броја предузетника у периоду од 2017. до 2020. године 

БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА 2017. 2018. 2019. 2020. 

01. Активних 880 923 957 956 

02. Новооснованих 115 120 112 28 

03. Брисаних/угашених 77 75 80 30 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Број привредних друштава веома мало се мењао у проматраном периоду од 2017. 

до 2020. године. Кретање броја привредних друштава по годинама исказано је у табели 

испод текста. 

 

 

 

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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Табела 4. Кретање броја привредних друштава у периоду од 2017. до 2020. године 

БРОЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 2017 2018 2019 2020 

01. Активних 228 237 219 227 

02. Новооснованих 13 10 13 9 

03. Брисаних/угашених 12 7 43 1 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Према диференцијацији предузећа по величини, доминирају микро и мала 

предузећа до 50 запослених. Највећа предузећа која послују на подручју општине 

Петровац на Млави су: „Каструм“ ДОО -195 запослених, Млекара „Хомоље“ – Екофил -

67, „МБС Галеника“- 60, „Срмекс“ ДОО -52, СЗР „Милановић“- 50, „Врело продукт“- 48, 

„Грин“ -44, „Екостеп пелет“ - 43, итд. 

 

Пољопривреда 

Пољопривреда и прехрамбена индустрија представљају основну економску базу 

развоја општине, те је основни циљ у овој области боље коришћење расположивих 

производних потенцијала и повећање обима пољопривредне производње. 

Најзначајнији природни ресурс општине је земљишни фонд кога карактерише 

геоморфолошка хомогеност, висока потенцијална плодност и испресецаност воденим 

токовима. Разноврсност намена коришћења и велики број корисника пољопривредног 

земљишта представља најважнији фактор развоја општине. Од односа свих корисника 

пољопривредног земљишта према начину и структури коришћења и према облицима 

својине, зависиће и ефекти будућег економског развоја. 

Средишњи део реке Млаве, између Хомољских планина и Стига, који заузима 

општина, пружа одличне услове за развој пољопривреде, посебно сточарства, воћарства и 

ратарства. Сточарство је најзаступљеније, и према попису из 2012.године, Петровац на 

Млави је међу 10 % општина са највећим сточним фондом. Обим сточног фонда 

процењује се на више од 400.000 јединки. Општина Петровац на Млави позната је и по 

производњи меда и пчелињих производа. Са више од 11.000 кошница сврстава се у ред 

општина за највећом производњом меда у држави. Производња меда сматра се највећом 

извозном шансом општине. 

У структури пољопривредног земљишта, према начину коришћења преовладава учешће 

ораничних површина 72% (33.744,38 ha), што има велики значај за производњу ратарских, 

повртарских и крмних култура и посредно за развој сточартсва. У односу на ораничне 

површине, скоро 50% се традиционално користи за ратарску производњу. На основу 

природних услова за производњу пољопривредних култура, подручје општине се може 

условно поделити на три реона: 

- равничарски реон који обухвата долине река: Млаве, Бусура, Чокордина, Бистричке и 

Стамничке реке и реке Витовнице и њених притока Мелничке и Кршке реке. Равничарски 

део захвата површину од око 9.900 hа, што чини око 15 % од укупне површине подручја 

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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општине, (у овом реону најбоље производне резултате дају  кукуруз, сунцокрет, шећерна 

репа, повртарске и крмне  културе); 

- брежуљкасти реон захвата површину од око 23.400 ha, или 36 % од укупне површине 

општине (у овом реону поред  ратарских култура најбоље резултате дају воћарске и 

виноградарске културе). 

- брдско-планински реон са надморском висином од 300 м.н.м до 940 м.н.м., захвата 

површину од 32 100 ha, или 49 % од укупне површине општине и обухвата источни, јужни 

и западни део општине. У овом реону успевају ратарске културе краће вегетације, озима 

жита, воћарске културе, крмно биље, ливаде и пашњаци. У овом реону се налази и највећи 

део шума. У јужном и југоисточном делу општине са већом надморском висином са 

стрмим и врло стрмим падинама, које су делимично обрасле шумом и травном 

вегетацијом, јављају се изразити ерозиони процеси. 

Пољопривредно земљиште се највећим делом користи у пролећној сетви (77 %), док 

озими усеви захватају 23%. Од пролећних култура, најзаступљенији је кукуруз (56 % 

ораничних површина). Од озимих култура најзаступљенија је пшеница (16 %). 

У прилог повећања базе за производњу сточне хране, иде и константно повећање 

површина под јечмом (озимим и јарим сортама), који својим садржајем протеина од око 

12 %, има већу хранљиву вредност, а такође и због задовољавајуће производности јечма 

као озиме културе, у односу на кукуруз у условима сувог ратарења, са мањим утрошком 

рада у  постојећем тренду старења села;  преостале површине обично заузима крмно и 

индустријско биље, повртарске културе и засади воћа и винове лозе. 

Уситњеност парцела представља основни ограничавајући фактор интензивирања 

производње: просечна величина поседа износи око 3,79 ha,  док је просечна величина 

парцела тек 28,80 ари. Развој пољопривредне производње захтева примену савремене 

механизације и мера агротехнике, обимније наводњавање пољопривредних површина, 

гајење високопродуктивних култура, тржишно оријентисаних, примену савремених 

научних достигнућа у организацији производње, прераде и пласмана пољопривредних 

производа.   

Спровођењем комасације, шумске површине су смањене, али постоји  могућност 

пошумљавања неплодних и ерозионих површина у горњем току реке Млаве и њених 

притока као и јужни и југоисточни део општине који припада брдско-планинском рељефу 

са стрмим и врло стрмим падинама, које су делимично обрасле шумом и травном 

вегетацијом и где се јављају изразити ерозиони процеси. 

Од укупног броја становника,  ангажованих у пољопривреди је око 14.579, што је 

значајан број, односно 50,97% становништва. Међутим, пољопривредна производња 

углавном се одвија на уситњеним индивидуалним пољопривредним газдинствима. На 

основу статистичких података РЗЗС и Управе за трезор у претходној години (2020.), на 

подручју општине Петровац на Млави постоји 2644 пољопривредних газдинстава од који 

су активна 2485. 

Око 340 пољопривредних газдинстава према доступним подацима бави се другим 

профитабилним активностима везаним за пољопривреду и рурални развој, од тога 238 се 

бави прерадом пољопривредних производа, и то: 107 прерадом меса, прерадом млека 154, 

прерадом воћа и поврћа 38, прерадом других пољопривредних производа 120. Обрадом 

дрвета се бави 19, активности у шумарству има 23, у туризму 8, народној радиности 9. 

Од предузећа и других привредних субјеката који послују у оквиру 
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пољопривредно-прехрамбеног сектора издаваја се неколико производно-прерађивачких 

погона који су од изузетног значаја за локалну привреду. Млекара “Хомоље” – Екофил 

ДОО, некада део националног гиганта “Имлек”, успешно је приватизована и 

реконструисана, а данас је вероватно најуспешнија приватизована  компанија у Петровцу 

на Млави.  Запошљава 67 радника.  Кланица “8. Октобар ”је приватизована и остала у 

функцији,  иако запошљава само трећину укупног броја запослених пре приватизације. 

Поред ње, на подручју општине послују још три кланице са својим производно-

прерађивачким капацитетима, а то су: „Пертвел“ ДОО Велико Лаоле, „Врело продукт 

ИМ“ Шетоње и „Каструм производња“ ДОО. На подручју општине послује и “Фарма 

свиња” изграђена током седамдесетих година прошлог века, сада  у власништву предузећа 

“Унион МЗ” из Пожаревца (План развоја општине, 2019., 15-16). 
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5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Анализом постојећег стања у туризму утврђују се стратешка упоришта развоја 

туризма у општини Петровац на Млави. То подразумева анализу  полазне основе на чијим 

темељима треба да се заснива развој туризма у наредном периоду. 

Како би се добила јасна слика постојећег стања, анализирани су статистички 

подаци, документа општине Петровац на Млави, архивски подаци и документа 

Туристичке организације општине, вршена анкетна истраживања, одржаване радионице и 

састанци са свим чиниоцима развоја туризма у општини и округу. Природне и створене 

туристичке атракције добијене у току наведене анализе приказане су у табели (прилог 

бр.7). 

 

5.1. Кључни показатељи туристичког промета 

 

На основу уплаћених боравишних такси у периоду од 2015. до 2019. године на 

територији општине Петровац на Млави уочава се значајни раст у 2019. години у односу 

на предходни период. 

 

Графикон 1. Приказ уплата боравишних такси за период од 2015. до 2019. године 

 

• 2019.                                    2.032.972,00 РСД 

 

• 2018.                                    1.750.000,00 РСД 

 

• 2017.                                    1.853.000,00 РСД 

 

• 2016.                                     1.512.000,00 РСД 

 

• 2015.                                     1.782.332,00 РСД 

 

 
Извор: Службени гласници општине Петровац на Млави :бр.11 од 08.09.2020. Одлука о завршном 

рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2019. годину; бр.5 од 05.06.2019- Одлука о завршном 

рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2018. годину;бр.4 од 05.06.2018.  Одлука о завршном 

рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2017. годину; бр.4 од 07.06.2017. Одлука о завршном 

рачуну буџета општине Петровац на Млави за 2016. годину 
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Графикон 1а. Приказ уплата боравишних такси за период од 2015. до 2019.     
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Извор: Службени гласници општине Петровац на Млави :бр.11 од 08.09.2020. Одлука о завршном рачуну 

буџета општине Петровац на Млави за 2019. годину; бр.5 од 05.06.2019- Одлука о завршном рачуну буџета 

општине Петровац на Млави за 2018. годину;бр.4 од 05.06.2018.  Одлука о завршном рачуну буџета општине 

Петровац на Млави за 2017. годину; бр.4 од 07.06.2017. Одлука о завршном рачуну буџета општине Петровац 

на Млави за 2016. годину 

 

 

Анализирајући податке Туристичке организације општине Петровац на Млави о 

боравку туриста на територији општине, евидентно је да се највећи број посетилаца 

задржава у највећем проценту један дан и посете су претежно излетничког карактера. 

Укључују обиласке природних и културно – историјских локалитета, оброк и одмор у 

неком од угоститељских објеката општине. Међутим, запажа се и све већа 

заинтересованост туриста за дужим боравком ( у највећој мери се односи на продужене 

викенде ). 

На основу званичнo пријављених остварених ноћења у периоду од 2015. до 2019. 

године на територији општине Петровац на Млави долази се до следећих података: 

 

Графикон  2. Графички приказ пријављенох броја ноћења у периоду од 2015. до 2019. 

 

• 2019.                                        27.848  пријављених ноћења 

 

• 2018.                                        23.972  пријављених ноћења 

 

• 2017.                                        25.383  пријављених ноћења 

 

• 2016.                                        20.712  пријављених ноћења 

 

• 2015.                                        24.415  пријављених ноћења 

 
Извор : Архивски статистички подаци Туристичке организације општине Петровац на Млави добијени на 

основу података из Службених гласника у периоду од 2016. до 2020. године 
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Графикон  2а. Графички приказ пријављенох броја ноћења у периоду од 2015. до 2019. 
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Извор: Архивски подаци туристичке организације општине Петровац на Млави добијени 

на основу података из Службених гласника у периоду од 2016. до 2020. године 

 

 

 

Број пријављених ноћења на територији општине Петровац на Млави је 2019. 

године износио 27.848, што је за 7.136 (25,6%) пријављених ноћења више у односу на 

2016. годину када је тај број износио 20.712 пријављених ноћења (година са најмање 

остварених ноћења). 

 

 

5.2. Организације туристичког сектора на нивоу јединице локалне 

самоуправе 

 

 

На територији општине Петровац на Млави постоји једна Туристичка организација 

и  три туристичке агенције ( „МП Турист”, “Млава турс” и “Тане хоризонт” ) које се баве 

посредничком продајом. 

Треба напоменути да на простору општине не постоје рецептивне туристичке агенције, 

као и да је број локалних туристичких водича у дефициту. 

Више о делатности Туристичке организације општине Петровац на Млави и 

сарадњи са кључним чиниоцима развоја туризма у локалној средини, дато је у поглављу 

11. Модел управљања туристичком дестинацијом. 
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5.3. Анализа постојећих кључних туристичких производа 

 

 

На територији општине Петровац на Млави постојећи кључни туристички 

производи везани су за: 

 

◼ Рурални туризам (Бистрица, Ждрело, Мало Лаоле, Витовница, Стамница, 

Кладурово... ) 

 

Туристички производ општине Петровац на Млави везан за рурални туризам 

најзаступљенији је у селима која гравитирају Рекреационо – угоститељском центру 

„Ждрело“, али и за села која привлаче већи број посетилаца током трајања манифестација. 

Највећи број смештајних капацитета у објектима домаће радиности налази се на 

територијама насеља Ждрело и Мало Лаоле. 

 

Графикон 3. Рурални туризам – насеља, садржаји, смештај  (објекти домаће радиности 

и пренићишта) 

 

 

 
 

Извор: Подаци Туристичке организације 

 

◼ Здравствени туризам & SPA/WELLNESS ( РУЦ „Ждрело“, село Стамница са 

специфичном ружом ветрова, Трест) 

 

Општина Петровац на Млави је на туристичком тржишту у одређеној мери постала 

препознатљива одређеном броју посетилаца и по својим потенцијалима у области једног 

вида здравственог туризма. Превасходно се мисли на РУЦ „Ждрело“, али и на друге 

потенцијале којима општина располаже, а који укључују могућности за психофизичко 

окрепљење организма ( ваздух, рекреација, боравак у природи... ). 

 

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ 

СЕЛА: 

-ЖДРЕЛО    - МАЛО ЛАОЛЕ 

- БИСТРИЦА   - СТАМНИЦА 

- ВИТОВНИЦА     - КЛАДУРОВО 

 

 

 

ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ: 

-ВОДЕНИЦЕ    - ПЛАНИНАРЕЊЕ 

-МАНАСТИРИ    - ЛЕКОВИТИ 

ИЗВОРИ     - МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

СМЕШТАЈ  
ОБЈЕКТИ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ: 

4 СОБЕ „МАГНОЛИЈА“, ЖДРЕЛО     
 7 СОБА „ВИЛА ЗОРИЦА“, МАЛО ЛАОЛЕ    
 

ПРЕНОЋИШТА 
 „ВРАТА ХОМОЉА“ , ЖДРЕЛО      
 „НОВА ПАРК“, ЖДРЕЛО   
„ИЗВОР БАЊА „– ЖДРЕЛО  
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◼ Верски туризам ( манастири општине Петровац на Млави и околних општина ) 

 

Општина је препознатљива по одређеном броју манастира на малом подручју ( Витовница, 

Решковица, Света Тројица, ... ). Неки од манастира налазе се и на територији суседних 

општина, међутим својом локацијом гравитирају општини Петровац на Млави ( Горњак ), 

а многи се налазе и у склопу комплементарног производа са другим општинама. 

 

◼ Еко туризам ( Хомоље, Трест... ) 

 

Физичке карактеристике општине и природни потенцијали којима располаже погодују 

развоју еко туризма, за који је задњих година на туристичком тржишту заинтересован све 

већи број људи. Општина привлачи велики број планинара и љубитеља природе. 

 

◼ Специјални интереси ( планинарење, параглајдинг... ) 

 

Рељефне карактеристике општине и близина великих градова (посебно Београда) 

условиле су да општина постане популарна дестинација за планинаре и љубитеље 

адреналинских спортова. У општини постоји и уређена пењачка стаза „VIA FERRATA“, 

као и добри терени за параглајдинг. 

 

◼ Манифестације и догађаји - различите манифестације које се дешавају у општини 

током целе године ( Календар манифестација дат је у Прилогу бр.5 ) 

 

Манифестације различитог карактера и тематике свакако представљају добар туристички 

производ који туристима приближава културу и традицију овог краја. Исто тако стварају 

квалитетан садржај, као и извор додатних прихода локалном становништву (Сабор 

воденичара и помељара, Жумаријада, Дани млавско- хомољских  пчелара, Бачијада, Сајам 

цвећа, спортске и ловне манифестације... ). 

 

Према Стратегијском маркетинг плану туризма РС до 2025. године, дестинација 

Стиг – Кучајске планине (којој општина Петровац на Млави припада) сврстава се у слабо 

развијене туристичке дестинације - где процена развоја туристичких производа указује на 

потребу за додатним радом на развоју елемената туристичког производа (СМПТРС, 

2021,37). 

 

 

5.4. Анализа понуде туристичко-угоститељских капацитета 

Укупан смештајни капацитет на територији општине Петровац на Млави, на 

основу података из Централног информационог система, износи 279 индивидуалних 

лежаја ( 184 кревета ) у 20 смештајних објеката.  

Општина Петровац на Млави у оквиру своје туристичке понуде пружа смештај у 

објектима домаће радиности, то су објекти: „Магнолија“ у Ждрелу (4 собе)  и „Вила 

Зорица“ у Малом Лаолу (7 соба). Такође, услуге смештаја пружају и преноћишта „Врата 
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Хомоља“, „Нова парк“ и „Извор бања“ у Ждрелу, „Бата“ доо, „Златна кошута“, „Лукас“, 

„Ловац“ и „Стари град код Васе“ у Петровцу на Млави. 

Треба напоменути да су смештајни капацитети у овој грани туризма у нашој 

општини повећани. Тиме  се постиже већи ефекат у схватању наших домаћина на селу да 

би овај туристички производ могао бити важан чинилац у допуни њихових кућних буџета. 

У даљем периоду потребно је наставити сарадњу са власницима објеката домаће 

радиности на територији општине, како због едукације и стручне помоћи, тако и због 

категоризације. 

Села Бистрица, Ждрело, Мало Лаоле, Шетоње, Ћовдин, Витовница и Стамница 

имаће и наредних година приоритет. То су насеља која због близине Угоститељско-

рекреационог центра „Ждрело“ и садржаја које имају (манастири, језеро, црква, воденице, 

ваљавице, спомен соба Драгутина Томашевића, припрема етно хране, рибњаци, врхови 

Вукан и Крилаш... ) могу да привуку значајан број знатижељних туриста. Међутим, 

евидентно је да у туристичку понуду општине Петровац на Млави у већој мери треба 

уврстити и остала села која својим потенцијалима свакако то завређују. Потребно је 

радити на формирању нових туристичких садржаја као делова туристичких производа 

општине и региона. На овај начин побољшаће се услови и заинтересованост за бављење 

туризмом на широј територији општине (у већем броју сеоских насеља), а самим тим и за 

проширењем смештајних капацитета ( пр. хотел у изградњи у Рановцу...). 

Први објекат домаће радиности у општини Петровац на Млави категорисан је 2007. 

године. То је „ Симоновић “ у селу Ждрело које је тада за потребе смештаја имао 7 

лежајева. 

 

 

 

 

 

 
Слике 15,16.  Први објекат домаће радиности у општини Петровац на Млави, „Симоновић“ - Ждрело 

Фото: Лазаревић (Бабић) В. 2007. 
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Слика 17 : Смештајни објекти„Магнолија и, „Новапарк“, данашњи изглед смештајних објеката у 

општини Петровац на Млави 

Извор: Фото архива ТО Петровац на Млави 

Објекат са највећим смештајним капацитетом на територији општине Петровац на 

Млави је  Рекреационо – угоститељски центар „Ждрело“. Доградњом хотела „Млавске 

терме“ и изградњом аква парка са термоминералном водом, која се може користити и лети 

и зими, Рекреационо – угоститељски центар „Ждрело“ постаје једна од главних 

туристичких тачака општине. Хотел располаже капацитетом од 124 индивидуална лежаја 

(73 кревета)   у 60 смештајних јединица. 
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Слике 18,19: РУЦ „Ждрело“ 

Извор:www.ruczdrelo.rs 

 

Добру туристичку основу у пружању угоститељских услуга (и услуга смештаја) 

дају и : Базен „Олимпик“, „Златна кошута“, Ресторан „Трон“, „Врата Хомоља“... Ови 

угоститељски објекти такође заузимају значајно место у промоцији гастрономских 

специјалитета петровачке општине. 

Запажа се да смештајни објекти у општини Петровац на Млави у великој мери 

уважавају захтеве посетилаца, те се тако у свим смештајним објектима уочава постојање 

wi-fi мреже. На захтев гостију, пружаоци услуга смештаја спремни су да одговоре и на 

посебне захтеве (у складу са планом ТОС-а и промовисања новог туристичког производа 

workation – рад и задовољство). 

Оно што је такође евидентно је велики проценат смештаја у близини РУЦ 

„Ждрело“, као и велики број смештајних објеката који су у завршној фази изградње на 

овој локацији. 

Између смештајних објеката постоји сарадња, тако да у великом броју случајева 

удружују своје капацитете у заједничком пружању услуга смештаја и упућују госте у 

суседне смештајне капацитете у случају попуњености. 

У наредној табели приказан је смештајни капацитет свих објеката на територији 

општине. Табела приказује смештајни капацитет који у 2021. години броји 132 смештајне 

јединице, односно 279 индивидуалних лежаја (184 кревета) у 20 смештајних објеката.   

Подаци су добијени на основу евиденције у ЦИС-у. 
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Табела  5. Смештај на 

територији општине 

Петровац на Млави 
Извор: Подаци ОУ 

Петровац на Млави на 

основу евиденције у ЦИС-у 

 СМЕШТАЈ БРОЈ 

СМЕШТАЈНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

БРОЈ  

ЛЕЖАЈА 

МЕСТО 

 

БЕСПЛАТАН 

WI-FI 

1. Хотел 

„Млавске 

терме“ 

60 124 Ждрело ДА 

2. Преноћиште 

              „Врата Хомоља“ 

14 30 Ждрело ДА 

3.  

Преноћиште 

„Извор-Бања 

Ждрело“  

3 6 Ждрело ДА 

4. Собе 

„Магнолија, 

Весна 

Радовановић“ 

4 8 Ждрело ДА 

5.   

Собе       

                 „Вила Зорица- 

                  Живадинка 

                   Миленковић“ 

7 17 Мало 

Лаоле 

ДА 

6.  

Преноћиште 

„Нова Парк“  

16 38 Ждрело ДА 

7.  

Преноћиште 

„Бата ДОО“ 

8 16 Петровац ДА 

8.  

Преноћиште 

„Златна 

Кошута“ 

11 20 Петровац ДА 

9. Преноћиште 

„Стари град 

код Васе“ 

2 6 Петровац ДА 

10.  

Преноћиште 

„Лукас“ 

 

 

5 
 

 

 

10 
 

 
 

 

 

Петровац 
 

 
 

 

 

ДА 
 

 
 

                  11.  

Преноћиште 

„Ловац“ 

2 4 Петровац ДА 

 

 

     

      

 УКУПНО 132 279   
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 На основу спроведених упитника за потребе израде Програма, добијени су подаци о броју седећих места у затвореној 

сали и броју седећих места у летњим баштама, као и други подаци везани за доступне услуге у угоститељским објектима за 

смештај регистрованих у ЦИС – у на територији општине Петровац на Млави ( Табела 6 ).  

 

Табела  6. Резултати добијени на основу спроведених упитника у угоститељским објектима за смештај (регистрованих у ЦИС-у) 

НАЗИВ 

УГОСТИТЕЉСКОГ 

ОБЈЕКТА ЗА 

СМЕШТАЈ 

БРОЈ 

СЕДЕЋИХ 

МЕСТА У 

САЛИ 

БРОЈ 

СЕДЕЋИХ 

МЕСТА У 

ЛЕТЊОЈ 

БАШТИ 

ЛОКАЛНИ 

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ 

КАРТА 

ЛОКАЛНИХ 

ВИНА 

ВЕГЕТАРИЈАНСКИ 

МЕНИ 

ПОСНИ 

МЕНИ 

ДЕЧИЈИ 

МЕНИ 

„МЛАВСКЕ ТЕРМЕ“ 

ХОТЕЛ 

120 50 ДА НЕ НЕ НЕ НЕ 

„ВРАТА ХОМОЉА“ 

ПРЕНОЋИШТЕ 

60 100 ДА ДА ДА ДА НЕ 

„ЗЛАТНА КОШУТА“ 

ПРЕНОЋИШТЕ 

80 80 ДА ДА ДА ДА НЕ 

„СТАРИ ГРАД КОД 

ВАСЕ“ 

ПРЕНОЋИШТЕ 

80 30 ДА НЕ ДА ДА ДА 

„ЛУКА'С“ 

ПРЕНОЋИШТЕ 

250 50 ДА ДА ДА ДА ДА 

„ЛОВАЦ“ 

ПРЕНОЋИШТЕ 

80 150 ДА НЕ НЕ ДА ДА 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Петровац на Млави, добијени на основу спроведених упитника за потребе израде Програмa
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На основу података добијених анкетирањем од стране Туристичке организације 

општине Петровац на Млави, 6 угоститељских објеката за смештај (регистрованих у ЦИС-

у) има понуду локалних специјалитета ( Млавске терме, Врата Хомоља, Златна кошута, 

Стари град код Васе, Лукас, Ловац). 

Локална вина у својој понуди имају 3 угоститељска објекта ( Врата Хомоља, Златна 

Кошута, Лукас ). Наводи се да су то углавном вина локалних произвођача из села Крвије и 

Лопушник и да су гости изузетно заинтересовани за локалну понуду. 

Вегетеријански мени у својој понуди имају 4 угоститељска објекта за смештај 

(Врата Хомоља, Златна Кошута, Стари град код Васе, Лукас). Сама чињеница да више од 

половине наведених објеката поседује и овакав мени је изузетно повољна за саму 

туристичку понуду општине, јер показује да је свест угоститеља о разноврсности потреба 

гостију примарна и да је њихово задовољење приоритет у пословању. 

Посни мени у својој понуди има 5 угоститељских објеката за смештај на територији 

општине Петровац на Млави (Стари град код Васе, Златна Кошута, Врата Хомоља, Лукас 

и Ловац), док дечији мени поседују 3 угоститељска објекта ( Ловац, Лукас, Стари град код 

Васе ). 

Свакако да би у наредном периоду још више пажње требало посветити већем 

укључивању угоститељских објеката за смештај у туристичку понуду општине 

(повезивање, маркетинг и  начин пословања), повезивању угоститељских објеката са  

локалним произвођачима пољопривредних и других производа са територије општине 

Петровац на Млави, као и стимулисању понуде локалних специјалитета и пића. 
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5.5. Анализе људских ресурса у области туризма и угоститељства јединице 

локалне самоуправе 

У општини Петровац на Млави према подацима Републичког завода за статистику 

у 2019. години било је запослено 6.929 лица, од тога  учешће младих до 29 година је 

13,8%. Од наведеног броја у сектору туризма  запослено је 348 лица или 5,02%.  Број 

незапослених у општини у 2019. години износио је 1017 лица. Просечна зарада у општини 

те године је била 41.442. динара. 

У Туристичкој организацији има пет запослених, а у туристичким агенцијама 

укупно шест запослених. 

Структура запослених по образовању у Туристичкој организацији општине 

Петровац на Млави: 

- Директор, дипломирани просторни планер; 

- Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа, доктор наука из 

области туризма; 

- Аналитичар за промоцију туристичке понуде, дипломирани политиколог – 

новинар; 

- Аналитичар за промоцију туристичке понуде, дипломирани историчар 

уметности; 

- Организатор за промоцију туристичке понуде, специјалиста струковни 

економиста; 

 

На територији општине уочава се недостатак рецептивних туристичких агенција, као и 

недостатак лиценцираних локалних туристичких водича. 

 

Табела 7. Број запослених у туризму у општини Петровац на Млави у 2019. години 

СЕКТОР БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 5 

УГОСТИТЕЉСТВО – услуге смештаја и 

исхране 

337 

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ 6 

Извор: Републички завод за статистику – регистрована запосленост према општини рада по 

секторима у 2019. години, www.stat.gov.rs ; Подаци ТО Петровац на Млави добијени на основу спроведених 

упитника за потребе израде програма 

Већина запослених у угоститељству има средњошколско образовање, мада се 

запажа све веће интересовање младих за усавршавањем у области гастрономије и туризма. 

На основу података добијених из Националне службе за запошљавање број 

незапослених лица у општини Петровац на Млави из сектора „туризам и угоститељство“ 

на дан 31.10.2020. године je 34, број незапослених по стручној спреми је следећи: 

http://www.stat.gov.rs/
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Угоститељ -  III степен стручне спреме – 1 

Келнер  -  III степен стручне спреме -7 

Кувар једноставних јела -  III степен стручне спреме – 9 

Посластичар једноставних посластица -  III степен стручне спреме – 1 

Туристички и угоститељски техничар  - IV степен стручне спреме - 1 

Конобар - IV степен стручне спреме - 2 

Кувар  - IV степен стручне спреме – 5 

Туристички техничар - IV степен стручне спреме – 5 

Економиста за туризам и виши угоститељ -  VI -1 степен стручне спреме - 2 

Дипломирани туризмолог/мастер туризмолог - VII -1 степен стручне спреме - 1 

 

5.6. Активности на развоју туристичких производа 

 

Кроз одређивање стратешких циљева развоја туризма на територији општине,  

акценат је стављен на : 

• Развој општине као туристичке дестинације опредељене за савремене аспекте 

деловања туризма; 

 

• Позиционирање општине на туристичком тржишту кроз програме усмерене ка 

доживљају очуване природне средине, занимљиве културне (и фолклорне) 

баштине и аутентичне гастрономије, боравак проткан пружањем могућности 

различитих (културних, забавних, авантуристичких, адреналинских...) садржаја; 

• Поштовање начела одрживости при сваком планирању активности; 

 

• Неговање специфичног и аутентичног доживљаја који се кроз туристичке 

програме нуди посетиоцима општине; 

 

• Стварање препознатљивог имиџа који се на адекватан начин представља на 

идентификованим тржиштима (постојећим и потенцијалним) ; 

 

• Повећање броја људи који учествују у бављењу туризмом у свим секторима, 

што ће се одразити и на укупно повећање прихода како директно, тако и 

индиректно кроз изражене мултипликативне ефекте. 

 

У складу са наведеним стратешким циљевима  у општини Петровац на Млави 

туризам уз пољопривреду (или заједно са пољопривредом), као посебном, али у великој 

мери и комплементарном привредном граном, препознат је као један од носилаца развоја 

са значајним потенцијалом раста и утицаја на привреду и социо – економску структуру 

општине.  Због тога је планирање развоја и организације туризма на територији општине          

( и Браничевског округа у ширем контексту ) веома важно, односно потребно је  посебну 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                             

ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025.  

42 

 

пажњу  усмерити и ка различитим рецептивним и комуникативним факторима који 

поседују потенцијал за укључивање у туристичке токове. 

Oпштина Петровац на Млави као приоритетне  туристичке производе и активности 

везане за њихов развој, а у складу са Стратегијом развоја туризма РС, издваја : 

❖ Рурални туризам 

• Израда Програма развоја руралног туризма на територији општине Петровац на 

Млави; 

• Даље уређење Бистрице као музеја на отвореном; 

• Повезивање и уређење насеља   Мало Лаоле – Ждрело у туристичку зону; 

• Промоција аутентичне локалне гастро-понуде  ( локални производи: мед, вино, 

ракија, брашно, жмаре... ); 

• Подизање нивоа организације манифестација у сеоским срединама                         

( Жумаријада, Бачијада, Сабор воденичара и помељара... ); 

• Формирање мреже локалних удружења жена у сврху израде сувенира и домаћих 

производа; 

• Уређење наменских простора за продају локалних производа у сеоским 

срединама; 

• Едукација власника ( и заинтересованих ) објеката домаће радиности. 

❖ Планине / Активни туризам 

 

• Израда заједничког програма развоја активног туризма са Спортским савезом 

општине и ПД „Горњак“; 

• Израда студије везане за укључивање Треста у регионалну бициклистичку руту; 

• Развој адреналинских садржаја на туристичком потезу Ждрело – Горњачка 

клисура – Крилаш; 

• Уређење пешачких и бициклистичких стаза и стаза за брдски бициклизам; 

 

❖ Здравствени туризам ( spa / wellness ) 

• Балнеолошка истраживања: испитивање квалитета ваздуха, геотермалног 

потенцијала, квалитета воде ( извори ); 

• Формулисање  „ Weell – being “ туризма на локалитету Трест; 

• Даљи развој Ждрела као spa / wellness дестинације; 

• Уређивање пешачких стаза здравља. 

 

❖ Специјални интереси 

• Сарадња са ловачким удружењима с циљем развоја ловног туризма и 

укључивања у туристичку понуду ( hunting safari – лов камером или фото 

апаратом ); 
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• Риболовни туризам – израда садржаја на језерима, организација такмичења у 

мушичарењу на Млави; 

• Израда потребне инфраструктуре за рафтинг на Млави. 

 

 

❖ Културно – тематске руте 

 

• Укључивање манастира у регионалне туристичке руте; 

• Уређење локалитета „ Беловоде “ и укључивање у археолошке туристичке руте; 

• Укључивање локалних произвођача и газдинстава у „Путеве меда и вина“. 

 

❖ Манифестације 

 

• Подизање нивоа организације свих манифестација на територији општине 

Петровац на Млави ( гастро, етно, ловне, спортске... ); 

• Израда календара манифестационих и фестивалских дешавања; 

• Умрежавање, организација и стандардизација производа локалних произвођача 

за учешће на манифестацијама. 
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6. SWOT АНАЛИЗА – ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Општина Петровац на Млави, као  потенцијална дестинација за одрживи развој 

више врста туризма (рурални, здравствени, специјални интереси...), још увек није на 

одговарајући начин позиционирана на тржишту. Основу за развој у овом смеру и промену 

таквог стања, представља утврђивање јаких и слабих тачака туристичког производа овог 

краја и анализа односа са утврђеним тенденцијама ка тржишту Србије и шире у окружењу 

на основу  „SWOT” анализе: људских ресурса, инфраструктуре и саобраћаја, туристичких 

производа, усклађености са другим делатностима, маркетинга и дистрибуције . 

 

Табела 8а: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект људских ресурса 

Предности, снаге ( strenghts ): Слабости ( weaknesses ) : 

• Заинтересованост ЈЛС за развој туризма; 

• Постојање Туристичке организације 

општине Петровац на Млави; 

• Заступљеност одговарајућих образовних 

профила запослених у ТО Петровац на 

Млави; 

• Постојање различитих удружења жена која 

су повезана са развојем туризма на 

територији општине; 

• Постојање ПД „Горњак“; 

• Добра сарадња свих локалних субјеката који 

имају ближе или даље везе са туристичком 

делатношћу; 

• Заступљеност различитих профила 

запослених у угоститељским објектима на 

територији општине; 

• Традиционално гостопримство људи са овог 

подручја; 

 

• Недостатак знања страних језика; 

• Одлазак младих са села; 

• Недовољно квалификованог кадра за рад у 

туризму; 

• Недовољно квалификованог кадра за рад у 

угоститељству, 

• Непостојање одговарајућих образовних 

профила у средњој школи; 

• Немотивисаност за рад услед ниских 

примања; 

• Недостатак локалних туристичких водича; 

• Слабо познавање страних језика; 

• Низак ниво образовања и информисаности 

руралног становништва; 

 

Шансе, могућности (opportunities ): Ограничења, претње ( threats ): 

• Све већа заинтересованост младих за 

бављење туризмом; 

• Заинтересованост породица за бављење 

сеоским туризмом и улагања у смештајне 

капацитете; 

• Заинтересованост за различите семинаре, 

радионице, односно за различите видове 

даљег усавршавања људи са села; 

• Преквалификација различитих образовних 

профила за бављење туризмом; 

• Велики број становника у дијаспори; 

• Програми за унапређење едукације 

становништва у руралним срединама; 

• Анимирање и укључивање локалног 

• Смањење буџета за даље едукације; 

• Недостатак новца за даље стимулације и 

субвенције; 

• Недовољна информисаност становништва 

везана за различите републичке и европске 

инвестиционе програме; 

• Одлазак младих из руралних средина; 
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становништва у руралним срединама за 

бављење туризмом; 

• Сарадња са свим заитересованим 

субјектима; 

• Подршка младима који остају у руралним 

срединама у виду различитих субвенција и 

кредита; 

• Подршка женама у руралним срединама које 

су заинтересоване за бављење туристичком 

делатношћу; 

• Укључивање дијаспоре у различите 

програме развоја туризма; 

Извор: ТО Петровац на Млави 

Аспект људских ресурса приказан кроз SWOT анализу омогућава даље сагледавање 

свих предности и недостатака везаних за ову изузетно важну карику неопходну за 

адекватан развој туризма на територији општине Петровац на Млави. Заинтересованост и 

опредељивање локалне самоуправе за туризам као једне од водећих привредних грана је 

свакако кључни корак у даљем планирању целокупног процеса сарадње свих чинилаца 

људских ресурса. Искоришћавањем јаких чинилаца и превазилажењем свих претњи 

створиће се адекватна основа за даље управљање и повезивање овог аспекта туристичког 

развоја. Досадашње деловање локалне самоуправе и Туристичке организације показало је 

добро управљање и превазилажење препрека кроз повезивање свих заинтересованих 

актера и „stejkholdera“, док ће се даљим радом утицати  на даље решавање осталих 

слабости, ограничења и претњи. 

Табела 8б: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект инфраструктуре и саобраћаја: 

Предности, снаге ( strenghts ): Слабости ( weaknesses ) : 

 

• Одличан географско – туристички положај 

(подручје је препознатљиво у географском 

смислу ); 

• Близина аутопута Е 75; 

• Релативна близина Дунава и туристичких 

атракција на Дунаву; 

• Реконструисана саобраћајна мрежа; 

• Добра повезаност  аутобуским јавним 

превозом; 

• Развијена TAXI мрежа; 

• Добар квалитет великог дела саобраћајница; 

• Развијена електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа; 

 

 

 

• Незадовољавајућа туристичка 

сигнализација; 

• Необележеност стаза ( пешачких, 

бициклистичких, стаза за 

четвороточкаше...); 

• Недостатак уређених одморишта и 

видиковаца; 

• Лоша канализациона и водоводна мрежа у 

сеоским срединама; 

• Лош квалитет саобраћајница појединих 

деоница; 

• Недовољна безбедност одређених путних 

праваца (пр. Витовница – Трест); 

• Недовољно уређених паркинг простора; 

• Нерегулисани имовинско правни односи;  
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Шансе, могућности (opportunities ): Ограничења, претње ( threats ): 

 

• Унапређење локалне саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре; 

• Постављање адекватне туристичке 

сигнализације; 

• Изградња пешачких и бициклистичких 

стаза; 

• Обележавање пешачких и бициклистичких 

стаза; 

• Појачана контрола излучивања отпадних 

вода и изградња ППОВ; 

• Укључивање у различите пројекте (домаћих 

и страних фондова) везане за 

инфраструктуру и туристичку 

сигнализацију; 

• Мапирање туристичких зона и траса; 

 

• Непоштовање еколошких стандарда при 

изградњи  комуналне инфраструктуре; 

• Недовољна планска и пројектна 

документација; 

• Бесправна изградња; 

• Елементарне непогоде ( поплаве, 

клизишта... ); 

• Неусаглашена организација око одржавања 

самих локација ( кошење, одношење смећа, 

одржавање... ); 

• Нерешени власнички односи; 

Извор: ТО Петровац на Млави 

 

SWOT анализа кроз аспект инфраструктуре и саобраћаја приказује све повољне и 

негативне  моменте које одликују развој овог дела туристичке привреде неопходног за 

функционисање целокупног туристичког производа. Велика предност су свакако 

савремене саобраћајнице доброг квалитета и повезаност са аутопутем, док су главни 

недостаци туристичка сигнализација и препреке везане за комуналну инфраструктуру. 

Даљим пројектима и заједничком сарадњом треба радити на превазилажењу свих 

негативних фактора који могу утицати на развој инфраструктуре и саобраћаја као дела 

туризма општине Петровац на Млави. 

Табела 8ц: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект туристичких производа: 

Предности, снаге ( strenghts ): Слабости ( weaknesses ) : 

 

• Значајан потенцијал везан за природне 

ресурсе – рурална подручја општине краси 

очувана природна средина; 

• Значајан потенцијал културног наслеђа                    

(Беловоде,  богатство сакралних објеката... ); 

• Постојање културног богатства које је под 

заштитом; 

• Фолклорно наслеђе које се огледа у 

културном мозаику српске и влашке 

традиције; 

• Богата аутентична гастрономија која је 

посебно занимљива због влашке кухиње и 

јела од којих се нека справљају само на овом 

 

• Недостатак продајних објеката 

традиционалних сувенира; 

• Недовољни смештајни капацитети; 

• Недовољна финансијска средства за развој 

туризма у буџету општине; 

• Неповезаност туристичке понуде на нивоу 

региона у заједнички производ; 

• Недостатак смештајних и угоститељских 

капацитета високе категорије; 

• Недостатак финансијских средстава за 

различите пројекте и субвенције; 
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подручју; 

• Постојање локалних винарија; 

• Велики број произвођача меда;  

• Присутност локалних производа у 

ресторанима на територији општине; 

• Аутентичне манифестације које привлаче 

велики број посетилаца; 

• Планинарска стаза „VIA FERATA“; 

• Близина туристички афирмисаних локација 

у другим општинама; 

• Положај насеља на атрактивним локацијама 

( поред река, у близини планинских врхова, 

Горњачка клисура, близина шума... ); 

• Специфичан културни идентитет; 

• Изградња нових садржаја (пешачка стаза, 

уређење изворишта, излетишта) 

 

 

 

 

 

 

 

Шансе, могућности (opportunities ): Ограничења, претње ( threats ): 

 

• Мноштво занимљивих обичаја атрактивних 

у туристичком смислу; 

• Отварање аутентичних угоститељских 

објеката; 

• Све више локалних произвођача који се 

укључују у туристичке токове; 

• Брендирање локалних туристичких 

производа; 

• Укључивање локалних произвођача при 

изради сувенира; 

• Израда нових туристичких производа у 

складу са новим туристичким трендовима 

(wellness & spa, авантуризам, адреналин... ); 

• Већи број врхова и терена погодних за 

формирање туристичких зона и комплекса; 

• Потенцијали за развој ловног туризма    

(hunting safari , bird watching... ); 

• Неговање локалне традиције и обичаја  

(манифестације засноване на њима ); 

• Све веће окретање туристичке тражње ка 

пределима очуване животне средине; 

• Повећана мобилност; 

• Формирање заједничких туристичких 

производа Браничевског округа; 

• Укључивање у различите туристичке 

тематске путеве ( вина, меда... ); 

• Тренд краћих одмора ( продужени викенди ) 

и учесталијих путовања; 

• Повезивање различитих садржаја у 

јединствене туристичке производе; 

• Међуопштинска и међуокружна сарадња 

кроз рад на заједничким пројектима и 

заједничким наступима; 

 

• Економска ситуација у земљи и региону; 

• COVID 19; 

• Друштвено – економска криза, 

• Непланска изградња; 

• Неодговарајућа планска документација 

нижег реда; 

• Угрожавање животне средине и природних 

ресурса, непостојање ППОВ; 
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• Укључивање у бициклистичке руте           ( 

Euro velo 6, Iron Gate Cycling... );  

• Сарадња са Туристичком организацијом 

Србије која се огледа у различитим 

промотивним кампањама и програмима, 

• Сарадња са Туристичким организацијама 

широм Србије која се огледа у учешћу на 

различитим манифестацијама, фестивалима 

и другим догађајима који омогућавају 

промоцију и презентацију; 

• Укључување смештајног капацитета  у 

власништву људи који се налазе на раду у 

иностранству ( дијаспора ) у туристичке 

токове; 

• Сарадња са дијаспором кроз различите 

видове промоције; 

 

Извор: ТО Петровац на Млави 

 

SWOT анализа примењена на аспекту туристичког производа представља сагледавање 

елемената који су свакако од круцијалне важности за сваки туристички развој одређеног 

простора. Адекватним сагледавањем свих тачака које обухватају снаге, слабости, шансе и 

ограничења формира се туристички производ који даљим развојем треба бити прилагођен 

потребама туриста и који ће општини својим мултипликативним деловањем доносити 

различите бенефите.  

Табела 8д: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект усклађености са другим 

делатностима: 

Предности, снаге ( strenghts ): Слабости ( weaknesses ) : 

 

• Богата аутентична гастрономија која је 

посебно занимљива због влашке кухиње и 

јела од којих се нека справљају само на овом 

подручју; 

• Општина је позната као изузетно погодан 

крај за пчеларство; 

• Локална производња ракије; 

• Постојање локалних винарија; 

• Присутност локалних производа у 

ресторанима на територији општине; 

• Аутентичне манифестације које промовишу 

локалне производе; 

• Развој туризма који мултипликативним 

ефектом утиче и на унапређење саобраћајне 

мреже; 

 

• Недостатак продајних објеката 

традиционалних сувенира; 

• Недовољна заступљеност локалних 

производа у угоститељским објектима; 

• Недостатак продајних објеката 

специјализованих за продају локалних 

производа; 

• Неодговарајућа организација везано за 

уређење и одржавање јавних простора; 

• Недостатак финансијских средстава за 

заједничке  пројекте који би увезали 

туризам са сродним делатностима; 
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• Развој такси мреже у општини; 

• Добра сарадња са Установама културе, 

Спортским савезом општине и различитим 

удружењима; 

• Сарадња са Удружењима жена (заједнички 

наступи, израда сувенира...); 

 

 

 

 

Шансе, могућности (opportunities ): Ограничења, претње ( threats ): 

 

• Отварање аутентичних угоститељских 

објеката; 

• Све више локалних произвођача који се 

укључују у туристичке токове; 

• Брендирање локалних туристичких 

производа; 

• Укључивање локалних произвођача при 

изради сувенира; 

• Потенцијали за развој ловног туризма    

(hunting safari, bird watching... ); 

• Укључивање у различите туристичке 

тематске путеве ( вина, меда... ); 

• Повезивање различитих садржаја у 

јединствене туристичке производе; 

• Међуопштинска и међуокружна сарадња 

кроз рад на заједничким пројектима и 

заједничким наступима; 

• Укључивање у бициклистичке руте           

(Euro velo 6, Iron Gate Cycling... );  

• Локални производи у форми сувенира; 

• Учествовање на различитим 

манифестацијама продајног карактера које 

промовишу локалне производе; 

• Оживљавање старих заната; 

• Сарадња са Туристичком организацијом 

Србије која се огледа у различитим 

промотивним кампањама и програмима, 

• Сарадња са Туристичким организацијама 

широм Србије која се огледа у учешћу на 

различитим манифестацијама, фестивалима 

и другим догађајима који омогућавају 

продају, промоцију и презентацију; 

• Укључивање у туристичке токове 

смештајног капацитета  у власништву људи 

који се налазе на раду у иностранству 

(дијаспора ); 

• Сарадња са дијаспором кроз различите 

видове промоције; 

 

• Неусклађеност законске регулативе из 

различитих области; 

• Угрожавање животне средине и природних 

ресурса од стране појединих делатности – 

неконтролисана сеча шума, испуштање 

нетретираних отпадних вода у водотокове; 

• Економска ситуација у земљи и региону; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: ТО Петровац на Млави 
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SWOT анализа кроз аспект усклађености са другим делатностима приказује јаке тачке 

које се огледају у доброј  међусобној сарадњи различитих чинилаца, што даје повољан 

исход при развоју туристичке делатности на територији општине. На овај начин се 

отклањају и слабости и могуће претње и ствара повољна платформа за даље 

функционисање делатности које су у мањој или већој мери повезане са туризмом. 

Табела 8е: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект маркетинга и дистрибуције: 

Предности, снаге ( strenghts ): Слабости ( weaknesses ) : 

 

• Постојање сајта; 

• Активна присутност на друштвеним 

мрежама; 

• Интерактивни тотем; 

• Промотивни материјал; 

• Промотивне и информативне табле, 

• Сарадња са средствима јавног 

информисања; 

 

 

• Недостатак одговарајућег инфо – центра; 

• Недостатак сувенирнице; 

• Недостатак финансијских средстава за 

одговарајућу промоцију и презентацију (за 

пројекте промоције и запаженије учешће 

на сајмовима , већу заступљеност у 

медијима, израду квалитетнијег штампаног 

пропагандног материјала, изградњу и 

опремање инфо центра са сувенирницом....)  

Шансе, могућности (opportunities ): Ограничења, претње ( threats ): 

• Дигитализација; 

• Израда мобилне апликације и WR 

презентације; 

• Брендирање општине као нове туристичке 

дестинације; 

• Брендирање локалних туристичких 

производа; 

• Укључивање локалних произвођача при 

изради сувенира; 

• Дигитална презентација нових 

туристичких производа (wellness & spa, 

специјални интереси..); 

• Укључивање у различите туристичке 

тематске путеве ( вина, меда... ); 

• Међуопштинска и међуокружна сарадња 

кроз рад на  заједничким наступима; 

• Сарадња са Туристичком организацијом 

Србије која се огледа у различитим 

промотивним кампањама, 

• Сарадња са Туристичким организацијама 

широм Србије која се огледа у учешћу на 

различитим манифестацијама, 

фестивалима; 

• Сарадња са дијаспором кроз различите 

видове промоције; 

 

• Економска ситуација у земљи и региону; 

• Отежан  приступ међународним 

фондовима; 

 

Извор: ТО Петровац на Млави 
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Кроз SWOT анализу утврђене су и предности и слабости, односно јаке и слабе тачке  

туризма општине Петровац на Млави, као и шансе и претње из окружења. Самим тим 

могуће је одредити даље кораке да би се дошло до формирања што квалитетнијег  

туристичког производа. Неки од тих корака би подразумевали: 

 

• даљи рад на очувању природног и културног наслеђа, односно афирмацију ових 

потенцијала кроз одрживи развој туризма; 

• туристичке аранжмане који би се темељили на смештају у руралним срединама и 

здравој исхрани, где би били заступљени гастрономски специјалитети овог дела 

Србије; 

• оживљавање старих заната, чиме би се добио и потенцијал за израду аутентичних 

сувенира ; 

• умрежавање удружења жена чиме би се подигла на виши ниво израда сувенира и 

промоција традиционалних локалних јела; 

• рад на очувању традиционалних објеката и њихову даљу валоризацију (воденице, 

ваљарице, бачије...); 

• брендирање аутентичних гастрономских производа; 

• унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације; 

• формирање и уређење туристичких зона (и међусобно повезивање ); 

• даља изградња адреналинских садржаја у Горњачкој клисури (VIA FERATA II, zip 

line преко Млаве, рафтинг, алпинизам...); 

• даља едукација становништва с циљем повећања заинтересованости и добре 

упућености за бављење руралним туризмом; 

• унапређење промоције; 

• повећање броја и квалитета категорисаних објеката домаће радиности у руралним 

срединама; 

• формулисање удружења унутар села која би била задужена за контакте са 

Туристичком организацијом; 

• рад на пројектима везаним за различите туристичке садржаје; 

• мапирање и сређивање туристичких стаза различите намене ( trekking, 

бициклистичких, стаза за четвороточкаше...); 

• мапирање туристичких зона и траса; 

• израда базе локација намењених инвеститорима заинтересованим за улагање у 

туристичку привреду ( изградња објеката и садржаја у туристичке сврхе...) 

 

Пружањем увида у комплетну ситуацију, односно утврђивањем јаких и слабих тачака, 

као и превазилажењем проблема који могу бити створени услед слабости и претњи може 

се доћи до квалитетног туристичког производа општине Петровац на Млави. 

Посебну пажњу треба усмерити ка бољем коришћењу снага и предности како би се 

дошло до адекватне препознатљивости и репрезентативног квалитета дестинације на пољу 

руралног туризма, као и свих комплементарних грана у туризму које би општини и 

локалном становништву доносило приходе и даљи развој, а посетиоцима ових простора 

омогућавало што бољи туристички доживљај. 
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7. ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Савремени туриста, односно конзумент туристичког производа (услуга) које 

одређени простор (дестинација) нуди, има потребу за више различитих, али међусобно 

повезаних ствари. Као такав туристички производ се треба посматрати као скуп повезаних 

различитих елемената ( где се првенствено мисли на саме атрактивности које дестинација 

поседује, окружење, смештај, активности, гастрономију...). Фокус је како на појединачном 

конзументу понуде, где се у међузависну функцију ставља специфичан облик изворних 

(већ постојећих) и накнадно створених елемената, као и  парцијалан и интегрисан приступ 

обраћања крајњем уживаоцу туристичког производа (Черовић, 2002). 

Кроз комплексно формирање туристичког производа посетилац ствара свој 

доживљај  дестинације и на крају боравка са собом носи одређене утиске који ће свакако 

одређивати и сам имиџ дестинације који се она труди да ствара и њену успешност у томе. 

Чиста и очувана природа, здрава животна средина, садржаји који ће омогућити 

активан, а релаксирајући одмор постали су потреба савременог човека и он настоји да 

задовољи ту потребу. Све чешће и у све већем броју у рурална подручја стижу гости из 

урбаних средина. Општина Петровац на Млави развија управо овакав вид туризма, који ће 

кроз одређене туристичке производе, посетиоцима понудити стварање специфичног и 

аутентичног доживљаја дестинације. Oно на шта ће посебан акценат бити стављен у 

наредном периоду  је  дефинисање кључних туристичких производа општине у ужем и 

ширем смислу, односно подизање на виши ниво већ постојећих и формулисање нових. 

У оквиру туристичке дестинације Стиг и Кучајске планине, којој на основу 

Стратегије развоја туризма РС 2016 – 2025. општина Петровац на Млави припада, као 

кључни туристички производи дефинисани су: 

- рурални / етнотуризам, 

- манифестације, 

- здравствени  ( spa / wellness ) туризам, 

- специјални интереси и 

- културно – тематске руте. 

 

Као кључне вредности у даљем дефинисању и развоју туристичких производа општине 

Петровац на Млави издвајају се: културно наслеђе, природна богатства, планине, 

бањска места, мали градови, спелеолошки објекти. 

 

У наредној табели приказан је однос издвојених елемената туристичког производа 

општине Петровац на Млави и туристичких производа и вредности дестинације Стиг – 

Кучајске планине из Стратегије РС. 
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Табела 9 . Табеларни приказ елемената туристичких производа општине Петровац на Млави у односу 

на кључне туристичке производе и кључне вредности дестинације Стиг-Кучајске планине у 

Стратегији развоја туризма РС 

Елементи туристичких 

производа општине 

петровац на Млави 

Кључне вредности 

(атрактивности) дестинације 

по Стратегији развоја 

туризма РС 

Кључни производи по 

Стратегији развоја туризма РС 

1. Село Бистрица Културно наслеђе 

Природна богатства 

Планине 

 

Рурални / Етно туризам 

Културно тематске руте 

Манифестације 

 

2. Гастро понуда Културно наслеђе 

Мали градови 

Рурални / Етно туризам 

Манифестације 

Културно – тематске руте 

3. Мало Лаоле - 

Ждрело – 

Крилаш 

Културно наслеђе 

Природна богатства 

Планине 

Бањска места 

Здравстени ( spa / wellness ) 

Рурални / Етно туризам 

Специјални интереси 

4. Горњачка 

клисура 

Културно наслеђе 

Природна богатства 

Планине 

Спелеолошки објекти 

Специјални интереси 

Културно – тематске руте 

5. Ловни 

потенцијал – 

HUNTING & 

SAFARI 

 

Природна богатства 

 

Специјални интереси 

Манифестације 

 

6. Трест Природна богатства 

Планине 

Специјални интереси 

 

7. Беловоде Културно наслеђе 

 

Специјални интереси 

Културно – тематске руте 

8. Кореница Природна богатства 

 

Специјални интереси 

 

Извор : Стратегија развоја туризма РС, подаци ТО Петровац на Млави 

 

 

 

1. Село Бистрица као део  туристичког производа општине Петровац на Млави 

Повољан географски положај, близина и добра повезаност са градом, велика 

понуда садржаја занимљивих потенцијалним туристима су разлози због чега су се 

Бистричани заинтересовали за рурални туризам. 

Село Бистрица заузима положај поред истоимене реке и налази се на око 15 

километара од Петровца. Припада типу збијених сеоских насеља. Први сачувани помен о 

селу налази се у Повељи Кнеза Лазара издатој приликом оснивања манастира Горњак 

1387. године. 

Специфична локација и природни услови овог краја условили су стварање 

јединствене руралне целине састављене од стамбених и привредних објеката народног 

градитељства. За просторну, културно – историјску целину проглашена је 1986. године. 
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Сачувано је девет воденица поточара ( осам је у функцији ) и једна ваљавица из 19. века , 

салаш из 19. века, црквиште са остацима старог манастира и новом црквом, стари сеоски 

центар са објектима јавне намене, као и старе куће брвнаре, полубрвнаре и куће зидане 

каменом из 19. и са почетка 20. века ( Регионални завод за заштиту споменика културе 

Смедерево ) . 

У селу Бистрица  се може чути бука воденичног  точка, као у стара времена када су 

мештани околних села доносили џакове жита и кукуруза. Овде се млело брашно у 

воденицама на Бистричкој реци и месили славски колачи, вруће погаче и најслађа " парена 

проја ". 

Посебно у данима светковина и манифестације „Сабор воденичара и помељара“ 

овде се окупљају не само мештани и њихови гости, већ и остали становници општине и 

Хомоља. Тада би се случајном намернику могло учинити да је залутао у времену и на 

чудан начин стигао у неко друго време, јер све што види подсећа га на традицију : фрулаш 

и коло, шарене ношње Срба и Влаха, тезге где се могу пробати и купити бистричко 

брашно, сир, мед и ракија, али и " тежињаво платно", опанци од свињске и говеђе коже… 

Мало ниже од црквене порте, у амбијенту нетакнуте природе, на планинској реци 

Бистрици, у дужини од 5 километара, од њеног извора у подножју планине Велики 

Суморовац па до њеног изласка из села, налазе се воденице и ваљавице. 

Овај комплекс постројења за млевење жита и ваљање сукна настао је у временском 

периоду од 19. до средине 20. века и представља специфичност не само млавског краја, 

него и целог Браничевског округа. Појава електричних млинова у другој половини 20. 

века, учинила је да воденице на Бистричкој реци утихну. Последњих година воденице и 

ваљавице су оживеле, опет се окреће воденички точак и клизи меко и мирисно брашно. 

Ту, поред воденице, уз ватру, котлић и сач, сваки гост, ако је вољан, може сам самлети 

брашно, скувати качамак и испећи проју или погачу, па уз хомољски сир и вруће млеко 

дочекати, као некад, звездану ноћ испод Хомоља и миран сан који окрепљује. 

 

Слика 20. Воденица у Бистрици 

Фото: Лазаревић В., 2020. 
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Бистрица је кренула лагано, али сигурно да прави и почетне кораке у својој 

туристичкој понуди и развоју сопственог својеврсног бренда, који ће са осталим карикама 

чинити туристички производ општине Петровац на Млави. 

У будућности би у још већој мери требала бити препознатљива као својеврсни 

музеј на отвореном чији би обилазак почињао у самом центру села посетом 

„Меморијалној соби Драгутина Томашевића“, првог српског олимпијца. Испред собе је 

потребно уредити мањи плато са својеврсним детаљима намењеним туристима који би им 

употпунили сам почетак обиласка Етно-музеја Бистрица ( панои и рамови за сликање, 

клупе и остали промотивни садржаји у складу са амбијентом). Даљи ток обиласка би 

водио ка бистричкој цркви и укључивао би посете воденицама и ваљавици ( комплексе 

воденица би било потребно адекватно уредити у смислу одржавања функционалности, као 

и самог амбијента око воденица – зеленило, цвеће, клупе или пањеви за седење...). 

Даљом шетњом планинском стазом би се посетиоци упознавали са традицијом овог 

краја (поставити различите експонате из воденичарске делатности, као и стара 

пољопривредна оруђа са додатним објашњењима за које намене су служила). На самој 

стази потребно је поставити и додатне информативне мапе, клупе, као и паное са сликама 

и информацијама о воденичарској делатности. Обилазак би се завршавао доласком у 

амбијенталну целину црквеног комплекса некадашњег манастира Ђеринац, а садашње 

Цркве цара Константина и царице Јелене. Овде ће туриста моћи да обиђе саму цркву, 

направи паузу у очуваној природној средини уз жубор слапова Бистричке реке и обиђе 

етно-кућу, брвнару уређену у традиционалном стилу. 

Туристима ће бити понуђена и куповина локалних производа – брашно, сир, ракија, 

сувенири... За ову сврху је потребно уредити адекватан објекат. 

Недалеко од амбијенталне целине црквене порте се налази и ваљавица, као и 

интересантан угоститељски објекат на самој Бистричкој реци, где је могуће и ручати и 

освежити се на планинском ваздуху. Заинтересованим групама туриста би било могуће 

обезбедити програм са бистричким трубачима, као другим фолклорним тачкама ( за ове 

сврхе већ постоји уређена летња позорница ). 

Бистрица би у будућности требала сачувати и свакако развијати своју аутентичност, али 

оно што је евидентно је даљи рад на адекватном повезивању са Стамницом и Ждрелом. 

Ово повезивање би требало омогућити пре свега уређењем неопходне туристичке 

инфраструктуре у смислу уређења планинских стаза. 

Предност општине Петровац на Млави при формирању туристичког производа 

свакако је и сама близина села у којима су позициониране туристичке атракције. Ово се 

посебно односи на Бистрицу, Ждрело, Ћовдин и Шетоње ( врхови Вукан, Јежевац, 

Крилаш ) као и даљу везу са Везичевом и Бусуром ( језеро Кореница ). 
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2. Гастро-понуда и богатство локалних укуса као део туристичког производа 

општине Петровац на Млави 

Гостопримство и гастрономија чине велики део укупног туристичког доживљаја  

одређене дестинације, а о гостопримству се у овим крајевима не треба много говорити. 

Оно је, као уосталом и у свим другим крајевима Србије, дубоко укорењено у наш народ. 

Општина Петровац на Млави је специфична због вишенационалног састава 

становништва па је и исхрана у односу на друге крајеве изузетно занимљива и аутентична. 

Акценат треба ставити на намирнице из сопствене производње, гајене на бази здраве 

исхране, без сувишног прскања и вештачког прихрањивања, јер традиционални 

специјалитети траже управо такве састојке. Народна јела, за које је мало рећи да су здрава 

храна, потичу са терена који су још увек и еколошки чисти. Најздравија је она храна коју 

природа производи сама, без присуства човека, а савремени човек је већ почео 

заборављати јела којима су се хранили његови стари. 

На туристичком тржишту се све  већи акценат ставља на важност гастрономског 

сегмента у самој  понуди једне дестинације која претендује да се бави туристичком 

делатношћу. Посебност гастрономске понуде једног подручја свакако мора бити 

производња локалних специјалитета на аутохтони  начин, а то је у великој мери 

условљено специфичностима окружења. 

Један од таквих специјалитета су ЖМАРЕ или ЖУМИЈАРЕ, традиционално етно 

јело из општине Петровац на Млави. Елемент кувања жмара је уписан у НАЦИОНАЛНИ 

РЕГИСТАР НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ. У част овог јела у 

селу Кладурову сваке године се организује гастрономско – туристичка манифестација        

„ Жумаријада “ која привлачи велики број посетилаца. 

 

 

Слика 21.Кување жмара – манифестација „Жумаријада”(село Кладурово) 

Извор: Фото архива ТО Петровац на Млави 
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Како жмаре карактерише изузетно специфичан начин припреме ( кувају се око 16 

сати и за припрему је потребна цела овца, седамдесетак струка празилука и кукурузно 

брашно ) ова манифестација је идеалан начин за дегустацију овог аутентичног јела. 

У наредном периоду жмаре свакако треба уврстити и у понуду локалних ресторана 

( уз сличне локалне специјалитете који би могли да се уклопе у сам начин припреме и 

чувања овог јела ). 

            Осим доброг укуса оно што усмерава тражњу ка одређеном производу или понуди 

је и сама презентација хране и пића. Она подразумева микс више елемената који би 

произвођачима и угоститељским објектима на територији општине Петровац на Млави 

требали бити својеврсни путоказ ка учествовању у туристичком производу општине. 

То су пре свега: 

❖ Постојање специфичног менија који би требало да одликује презентација 

на оригиналан начин који ће туристима остати у памћењу ( влашки качамак, 

пастрмка, домаћа погача, хомољско јагње... ). 

 

❖ Формирање посебне аутентичности и препознатљивости коју би сам 

објекат требало да поседује у свом ентеријеру и екстеријеру; 

 

❖ Поштовање традиције општине односно припрема хране по 

аутентичним рецептима и укусима и придржавати се захтеваног нивоа 

услуге у складу са захтевима гостију; 

 

❖ Посебност локације на којој се објекат налази; 

 

❖ Формирање сопственог имиџа угоститељског објекта по коме би био 

познат и препознатљив туристима који посете општину. 

У општини Петровац на Млави храна и пиће су један од изузетно важних мотива 

који опредељује туристе за долазак у овај део Србије.   Како би и овај садржај што боље 

био позициониран и препознатљив у самом туристичком производу општине, потребно је 

увезати целокупну гастро понуду како би чинила јединствену целину намењену гастро 

туризму и тематским рутама које би пратиле захтеве туриста (Каменово – село пчелара, 

Лопушник и Крвије са породичним винаријама, Рановац са ракијом, Кладурово са 

жмарама, Стамница са „Бачијадом“, као и различите гастро- манифестације општине... ). 

Евидентна је све већа заинтересованост локалног становништва за учествовањем у 

својевсрсној аутентичној гастро понуди овог краја. Све је већа присутност локалних 

произвођача који сарађују са угоститељима на територији општине. Туриста у локалним 

ресторанима сада већ може пробати и локална пића ( ракија, вино ) али и овдашње 

производе ( сир, брашно, кајмак, џемови, зимница... ). Многобројне манифестације у 

селима петровачке општине су посвећене локалним производима ( Жумаријада, Сабор 

воденичара и помељара, Сабор пчелара... ). Одређена села у петровачкој општини су 

препознатљива по локалном производу ( Каменово по меду, Кладурово по жмарама... ) и у 

њима постоје и гастро-манифестације чију организацију у већој мери треба прилагодити 
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тржишту, а саму презентацију производа подићи на виши ниво и учинити их доступнијим 

за туристе. У складу са трендовима,пчеларска домаћинства би(посебно у Каменову, „селу 

пчелара“) у своју понуду могла уврстити и апитерапију, као могућност психофизичког 

опоравка и релаксације савременог човека. Добар пример су Сремски Карловци са 

пчеларским газдинствима која у својој туристичкој понуди имају и својеврсне музеје 

пчеларства и винарије ( Живановић, Ковачевић... ) као и домаћинства са понудом 

„пчелињих клиника“ ( попут газдинства Јозефа Гашпаровског у Бачком Новом Селу). 

Евидентна је и све већа  ангажованост и креативност угоститеља који своју понуду 

усклађују према гостима. Угоститељи се све више труде да и самим амбијентом и 

гостопримством госта учине задовољним. Гастрономска понуда полако добија ослонац на 

широј територији општине, како путем различитих манифестација посвећеним укусу овог 

краја  (Жумаријада, Бачијада, Сабор воденичара и помељара... ) тако и занимљивим 

угоститељским објектима који се својим изгледом изузетно уклапају у целокупан 

амбијент. Овде се посебно издвајају објекти који су интересантни због своје локације, 

изгледа, уклопљености у амбијент и начина припремања хране. 

Издвајају се специфични угоститељски објекти који туристима већ на први поглед 

могу деловати занимљиво и привлачно, као што су oбјекти у етно-стилу попут: 

- Салаша код Цоње – који се налази у амбијенту очуване природне средине, 

окружен зеленилом, служи домаће специјалитете које домаћин припрема и 

сервира пред гостима по принципу „open cooking“. Гост прати процес припреме 

свог оброка и сервирања и самим тим има заокружен доживљај уживања у 

конзумирању хране и задовољењу свих чула.  Концепт пословања је у 

потпуности прилагођен потребама и жељама госта. Храна је из сопствене 

производње, те домаћин на лицу места може госту показати и процес сушења 

меса, подрума са винима и ракијом, као и аутентичног оригиналног ентеријера. 

Домаћин у будућности планира проширење капацитета у складу са одрживим 

пословањем и очувањем специфичне аутентичности која краси овај простор. 

Овакви амбијенти се одлично уклапају у презентацију и сам локални концепт 

гастро понуде као дела туристичког производа општине Петровац на Млави. 

- Етно крчме на Бистричкој реци као специфичног угоститељског објекта који 

се налази изнад саме Бистричке реке. У склопу је својеврсног туристичког 

садржаја села Бистрице јер се налази недалеко од црквене порте, али и недалеко 

од ваљавице и воденица. Оно што је карактеристично је сам природни амбијент 

који краси овај објекат и дрвена тераса изнад једног од водопада на Бистричкој 

реци. 

- Ресторана „Јенић“ који се налази у склопу туристичке зоне Ждрело и недалеко 

од Горњачке клисуре. Осим ресторана у непосредној близини се налази и 

смештај. Оно што је специфично за овај објекат је да у свом менију има домаће 

локалне специјалитете попут специфичног влашког качамака  чији је укус већ 

познат међу туристима који посете општину. 

- Ресторана код Рајка који одликује изузетно живописан природни амбијент. 

Налази се у Горњачкој клисури на обали реке Млаве. У непосредној близини је 
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и „Via Ferata“, а у склопу ресторана се налазе просторије које су намењене 

планинарима. У ресторану је могућа и регистрација планинара, као и 

изнајмљивање опреме. У склопу ресторана се налази и рибњак калифорнијске 

пастрмке. 

- Ресторан са рибњаком „Драгојевић“ који се налази у природној средини 

Треста и окружен је шумама. У непосредној близини се налази и манастир 

Витовница. У свом саставу поседује и рибњак, те се на менију увек налази 

свежа пастрмка. 

Евидентно је да је угоститељска понуда у општини Петровац на Млави претходних 

година своје пословање у великој мери прилагодила потребама тржишта. У наредном 

периоду је потребна ближа сарадња између угоститељских објеката и Туристичке 

организације ( по предвиђеном моделу ) где би јединствени објекти у већој мери чинили 

део туристичког производа општине. Ово би свакако подразумевало већи степен саме 

промоције и укључивања у својеврсне гастрономске руте који би биле намењене 

туристима у склопу туристичког производа. У складу са тим предузео би се и низ 

активности попут израде програма ресторана намењених туристима, својеврсне препоруке 

Туристичке организације за угоститеља месеца, као и посебни програми обиласка 

ресторана у форми локалне гастро понуде. 

Овакав начин пословања и сарадње односи се и на индивидуалне произвођаче који 

су заитересовани за укључивање у путеве локалног укуса наше општине. Многа удружења 

су се у својим срединама већ ангажовала око сређивања етно-кућа у којима се често 

промовишу локални специјалитети за потребе различитих промотивних активности ( 

снимање ТВ емисија... ). У даљем развоју понуде предност би свакако требало дати и 

ресторанима који су у већој мери расположени да локалне производе укључују у своју 

понуду, чак и у смислу формирања својеврсног аутентичног гастро-менија општине, где 

би се нашли специјалитети овог краја. 

Туристичка организација  у наредном периоду посебну пажњу треба  усмерити и на 

даљу промоцију која би се односила на гастро укусе нашег краја. Овде акценат треба бити  

на  индивидуалним произвођачима који су у склопу својих активности заинтересовани за 

туристичку делатност ( сређивање својих домаћинстава за пријем туриста у циљу 

презентације, едукације и  продаје својих производа – пчеларска домаћинства у Каменову, 

воденичари у Бистрици, ракијари у Ћовдину, Рановцу, Рашанцу, Дубочкој, винарије у 

Крвију и Лопушнику, воћари у Малом Лаолу и другим местима наше општине...). 

У складу са оваквим обогаћивањем туристичког производа општине, потребно је у 

жељеном правцу усмерити и даљу промоцију према крајњем кориснику у смислу 

адекватније кампање ( on line и кроз различите брошуре ) као и организовати низ 

едукативних радионица у циљу обуке произвођача, односно домаћина. 

Неопходно је даље пословање усмерити ка потенцијалима којима општина 

располаже, али и самим кретањима на туристичком тржишту, односно афинитетима 

данашњег туристе. Евидентно је да свакодневница носи доста стресних ситуација, а сам 

темпо живота у урбаним  срединима чини да данашњи радни човек све више жуди за 

повратком коренима, физичким активностима у очуваној животној средини, аутентичној 
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(посебно органској ) гастрономији и комплетним осећајем гостопримства. Треба му 

понудити психофизички одмор, а онда и доживљај својеврсне авантуре који ће формирати 

у складу са својим тежњама и жељама. 

 

3. Туристичка зона Мало Лаоле - Ждрело – Крилаш као део туристичке понуде 

општине Петровац на Млави 

Туристичка зона  Мало Лаоле – Ждрело – Крилаш обухвата потез од села Мало 

Лаоле, преко Ждрела и наставља се кроз насеља Шетоње и Ћовдин, све до врха Крилаш. 

Ова туристичка зона се ослања и на Бистрицу као један од саставних чинилаца и карика 

туристичке понуде општине. 

Ждрело је своју позицију у туристичком смислу превасходно започело отварањем 

РУЦ „Ждрело“. У атару овог села категорисани су први објекти домаће радиности. 

Ждрело својим амбијентом потхомољског села ствара изузетно идиличну слику током 

целе године. Овакав положај села, на улазу у Горњачку клисуру, требало би у већој мери 

туристички валоризовати и приближити посетиоцима. Неопходно је урадити детаљан 

план где ће се мапирати, обележити и туристички (у складу са амбијентом и потребама 

туриста) уредити све пешачко – бициклистичке стазе, терени за четвороточкаше, 

видиковци, одморишта, као и предвидети локације свих пратећих објеката на једној 

туристичкој локацији. 

Туристичку активацију Ждрела опредељују два правца. Један је вођен самим 

природним потенцијалом које ово потхомољско село поседује, а други отварањем РУЦ 

„Ждрело“. Међутим, оно што је евидентно је да се у будућности све атракције којима 

Ждрело располаже морају посматрати комплементарно и развијати у склопу заједничког 

туристичког производа. Потребно је у већој мери повезати РУЦ „Ждрело“ са самим селом 

и посетиоце усмерити на рекреативне и културне активности које се могу обављати на 

овој микролокацији. У складу са тим неопходно је посебном туристичком студијом  

детаљно прецизирати и предвидети све правце даљег туристичког деловања на овом 

простору. Оно се односи на  одређивање, мапирање и категоризацију стаза, даље уређење 

и прилагођавање стаза различитим категоријама и групама посетилаца. Неопходно је 

одредити планинске врхове и видиковце за туристичко активирање, адекватно их уредити 

и обезбедити у складу са природним амбијентом и водећи рачуна о очувању животне 

средине. Уредити простор око језера и прилагодити га адекватним наменама, односно 

садржајима који би овај локалитет учинили доступнијим и атрактивнијим за туристе 

(спортски риболов или рекреативне активности на води – педалине, адреналински 

садржаји... ). 

Потребно је утврдити и прецизирати могућности за даљи развој туризма на 

простору самог села, односно пројеката за које би потенцијални инвеститори били 

заинтересовани: 

❖ Изградња авантура парка; 

❖ Изградња бунгалова ( глампинг ); 

❖ Изградња својеврсних адреналинских атракција ( зип лине, боб... ); 
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❖ Потенцијалне кампинг локације; 

❖ Изградња скијалишта и мини жичара. 

 

Даље повезивање у јединствени туристички производ општине би укључивало у 

већој мери и адекватне инвестиције у зону Крилаша. У будућности се очекује већа 

туристичка ангажованост на овом потезу, јер је већ у току уређивање самог прилазног 

пута до локалитета Беларека ( у суседној општини Жагубица ). 

Уређење Крилаша би свакако представљало идеалан терен за многе 

авантуристичке и адреналинске активности у природи ( параглајдинг, trekking, 

квадови и четвороточкаши, бициклизам...). 

Сам Крилаш представља својеврсни природни полигон за параглајдинг са кога се 

пружа изванредан видик, како на Горњачку клисуру, тако и на територију целе општине, 

округа и шире и заслужује адекватно туристичко уређење и афирмацију. 

 

 

Слике 22.23.  Поглед са Крилаша 

Фото: Лазаревић В., 2020. година 

 

Крилаш ( и Ждрело ) би у процесу даље израде детаљних туристичких планова за 

сваки локалитет понаособ требали укључивати идејне предлоге инвестиција. Крилаш је 

свакако изванредна локација и за изградњу објеката за све популарнији глампинг ( који 

подразумева камповање као спој луксузнијих бунгалова и уживања у природи ). Овакав 

вид одмора је већ неко време у свету препознат као изузетно атрактиван, а општина 

Петровац на Млави поседује одличне услове за то. У Стратегији развоја туризма РС 2016-

2025. се наводи висок тренд раста „глампинга – гламурозног кампинга“. Глампинг је 

настао у Енглеској, САД и Канади. Наводи се да  глампинг понуда данас  по квалитету 

задовољава потребе и најзахтевнијег дела тржишта и да се налази у највишем ценовном 

разреду туристичке понуде. Он укључује разумевање потреба модерног туристе и 

инспиративно окружење које ће таквом госту пружити прилику  да га упозна што 

непосредније ( Стратегија развоја туризма РС 2016-2025.стр. 21 ). 
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У Стратегији развоја туризма РС 2016-2025. наводе се чињенице везане за 

глампинг, а неке од њих су: 

- Цена боравка у оваквој врсти смештаја се креће од 80 – 460 ЕУР / дан; 

- Република Србија располаже великим бројем дестинација које су атрактивне за 

овакву врсту понуде; 

- Концепт је идеалан за промоцију и развој туристичких подручја без великих 

инвестиционих улагања у инфраструктуру и објекте, са обавезом високо 

професионалног управљања логистиком и понудом квалитетних туристичких 

производа и услуга  (Стратегија развоја туризма РС 2016-2025. стр. 22 ) 

Крилаш би могао бити добра локација за овакав тип смештаја који би укључивао 

централни објекат и више појединачних смештајних јединица распоређених на тачно 

утврђеним адекватним тачкама на падинама, у складу са начелима одрживог развоја. 

Падине Крилаша би се у будућности могле мапирати, уредити и афирмисати и као 

добри терени за вожњу четвороточкаша. Сам видиковац Крилаша, осим што је идеалан 

као стаза за полетање ( популарни параглајдинг ) добра је локација и за панорамски 

ресторан, где би гости уживали у изузетном погледу са самог врха.  

Недалеко од локалитета Крилаш налази се и врх Јежевац, изузетно популаран код 

туриста који се баве планинарењем. Даљим повезивањем Крилаша, Јежевца и извора реке 

Дубочица ( у атару села Шетоње ) формирале би се пешачко – планинарске стазе 

авантуристичког типа. 

Сви наведени локалитети захтевају  адекватну изградњу одговарајуће инфраструктуре, где 

се првенствено мисли на: 

- Израду  плана детаљне регулације и пројектно-техничке документације; 

- Изградњу неопходне комуналне инфраструктуре; 

- Туристичку сигнализацију  (потребно је на тачно одређеним пункотовима 

поставити туристичко – информативне табле и обавештења која ће у сваком 

тренутку  туристима  олакшати кретање и пружити потребне информације ); 

 

- Савремено уређену пешачко – бициклистичку  стазу која би повезивала сеоска 

домаћинства на потезима Бистрица – Мало Лаоле – Ждрело – Шетоње; 

 

- Трим стазу на одређеним потезима који би били прецизирани даљим детаљним 

планом у зони приоритетног развоја туризма на потезима Бистрица, Ждрело,  

Шетоње  и Ћовдин. Савремени начин живота подразумева више проведеног 

времена у природи, а модерни туристички токови подразумевају и све већу потребу 

постојања - издрадњу треба планирати у што краћем року; 

 

- Бициклистичке стазе различите дужине и тежине које би водиле до атрактивних 

туристичких локалитета -  првенствено се мисли на обронке Хомољских планина 
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где путеви већ постоје, али је потребно адекватно мапирање, обележавање, као и 

постављање дрвене инфраструктуре на тачкама предвиђеним за одморишта ; 

 

- Планинарскe стазe - потребно је у склопу туристичког производа мапирати и 

адекватно уредити постојеће и нове планинарске стазе. Општина Петровац на 

Млави у својој туристичкој понуди има више планинарских стаза различитих 

дужина и тежина које воде до атрактивних локалитета – врхова, манастира, 

извора... На одговарајућим пунктовима је потребно поставити адекватну 

туристичку сигнализацију у виду информативних дрвених табли, уредити 

одморишта и видиковце... 

 

- Trekking стазе на потезима Витовница, Стамница, Бистрица, Ждрело, Шетоње, 

Крилаш. Стазе је потребно детаљно мапирати и обележити, уредити одморишта и 

видиковце ( уз напомену да се многе планинарске и trekking стазе преклапају ); 

 

- Стазе за четвороточкаше – све атрактивнији вид обиласка терена је свакако 

адреналинска авантура вожње четвороточкаша кроз живописне пределе. Овакав 

вид обиласка пружа забаван осећај који боравак претвара у авантуру. Стаза која би 

изузетно погодовала оваквом виду обиласка је потез Ћовдин – Крилаш – Беларека. 

Овај потез је изузетно атрактиван и за друге видове авантуристичких активности 

(бициклизам, трекинг... ), где се посебно издваја полигон за параглајдинг на 

Крилашу. Стазе за четвороточкаше треба да буду издвојене и посебно означене да 

не ометају остале садржаје; 

 

- Дечија игралишта – већ у одређеној мери постоје на пунктовима у одређеним 

туристичким потезима који су предвиђени за формирање туристичког производа. 

Они се углавном налазе у склопу школа. Међутим, овакви пунктови нису довољни. 

Породицама које општину посећују са децом  потребан је и овакав вид забаве; 

 

- Сувенирницу - у којој би се продавали и локални производи; 

 

- Потенцијални атлетски камп ( општина је већ препознатљива по првом српском 

маратонцу Драгутину Томашевићу у чију се част организује и Меморијална трка на 

потезу од Бистрице до центра Петровца); 

 

- Адреналинске активности – попут афирмације кружне стазе за трке теренских 

возила у Каменову која би могла бити посебно интересантна посетиоцима који 

уживају у оваквим авантурама или полетне стазе за параглајдинг на Крилашу, као и 

изградња потенцијалног зип лајна у Горњачкој клисури; 

 

- Уређење излетишта ( одређивање локације за камповање или пикник – уз 

постављање статичних роштиља, клупа, столова, чесме... ); 

 

- Скијалишта и санкалишта као и неопходну инфраструктуру везану за овакве 

садржаје. 
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При даљем развоју и формирању туристичког производа ће се у наредном периоду, 

који је предвиђен Програмом развоја туризма, посебна пажња усмерити ка овим 

потенцијалним туристичким зонама. 

Потребно је урадити даље појединачне туристичке студије и детаљне планове у 

којима ће бити прецизиране све даље активности ка детаљном уређењу сваког локалитета, 

где ће све бити обједињено у јединствен туристички производ општине Петровац на 

Млави. 

Даљи рад на детаљном формулисању и усавршавању  туристичког производа 

општине захтева израду детаљних планова и студија за сваку  атракцију посебно, водећи 

рачуна о очувању квалитета животне средине и одрживом развоју. Потребно је 

прецизирати централне активности које ће туристима бити доступне везано за сваки 

локалитет. Ово се пре свега односи на Ждрело и Крилаш као локације са највећим 

потенцијалом за различите активности на отвореном. 

 

4. Горњачка клисура као део туристичке понуде општине Петровац на Млави 

Горњачка клисура се налази у јужном делу општине Петровац на Млави и кроз њу 

пролази регионални пут Петровац – Жагубица. Дуга је 16 километара, а посебна одлика 

клисуре је појава да је река Млава у кречњацима усекла четири велика уклештена 

меандра. На странама клисуре су бројне пећине, крашки извори и многобројне биљне 

врсте, а над клисуром се надвијају до 500 метара високи одсеци кречњачких литица. 

Лепоте Горњачке клисуре овековечио је и писац Ђура Јакшић у песмама „Пут у Горњак“ и 

„Ноћ у Горњаку“, а кроз клисуру Млаве водио је и пут „Via militaris“. 

У Горњачкој клисури су на релативно малом простору сачувани бројни остаци 

споменика сакралне архитектуре и утврђења из периода позног средњег века                       

( Митрополија, Црква Богородице пречисте, Благовештење, Горњак ). 

Оно што је у данашње време карактеристично за Горњачку клисуру је да привлачи 

велики број љубитеља природе из свих крајева земље и иностранства. Општина Петровац 

на Млави у склопу свог туристичког производа има и уређену „VIA FERATU“. Она је 

намењена психофизички спремним планинарима, а по потреби је могуће унајмљивање 

водича. Укупна дужина трасе ( до Куделинове тврђаве ) је 1100м, а дужина постављене 

сајле 400м, висинска разлика износи 330м. Постоји 12 секција ферате, различите тежине, а 

опремљена је челичним клиновима и сајлом, без металних газишта. Око ферате постоје 

маркиране стазе за евакуацију. Сама ферата се налази у атрактивном амбијенту Горњачке 

клисуре, а у будућности се планира и даље уређење и увођење нових садржаја у виду зип 

лајна. 

Горњак (Горњачка клисура) би  са свим потенцијалима којима располаже  у 

будућности могао бити и карактеристичан производ специјалних интереса са различитим 

садржајима који би у себи имали својеврсну истраживачку, авантуристичку и 

адреналинску ноту. 
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Потребно је туристима у већој мери приближити културно – историјске садржаје 

којима Горњачка клисура обилује, односно уредити пешачке стазе, одморишта и 

видиковце. Саме микролокалитете на којима се налазе сакрални објекти потребно је  

означити, уредити и осветлити, односно учинити их што приступачнијим и атрактивнијим 

у туристичком смислу. Горњачку клисуру прате и бројне легенде и мистичне приче те је и 

њих потребно туристички „обојити“, односно одредити локације које се везују за одређене 

легенде. Тиме ће се туристима омогућити да их доживе на занимљив начин кроз одређене 

анимације и адекватно уређење. 

Потребно је извршити и истраживања везана за квалитет извора (воде) на простору 

Горњачке клисуре, мапирати их, обележити и уредити за посетиоце. 

Река Млава ( која формира Горњачку клисуру ) је природни потенцијал општине 

који је изузетно атрактиван, те је на овом потезу што више  треба укључити у туристички 

садржај. Адекватном анализом треба утврдити на којим етапама и деоницама је погодна за 

одређене видове адреналинских активности попут спуста, рафтинга, сплаварења и осталих 

активности везаних за овај вид авантуре. Такође је потребно обележити пунктове за 

спортски риболов и на адекватан начин их уредити. 

 

5. Ловни потенцијал – HUNTING & SAFARI 

Рељеф и клима овог дела Србије сврстали су општину Петровац на Млави у 

подручја изванредних услова за развој ловства. Општина располаже значајним фондом 

дивљачи. Ловишта се налазе на надморској висини од 100 метара до 940 метара. Обилују 

бројним водотоцима, који су распоређени целом површином ловишта и дају довољну 

количину воде за гајене популације дивљачи. Орографски, хидрографски, педолошки и 

климатски услови на овим теренима су веома повољни, те ове просторе насељавају срна, 

дивља свиња, зец, фазан, јаребица, односно висока, ниска и перната дивљач. Мир у 

ловишту, поред осталих газдинских мера, представља веома битан чинилац за опстанак 

дивљачи у ловишту. Посебан утицај има антропогени фактор, кретање возила по ловишту, 

густина насељености, пољопривредна активност, те  при планирању активности везаних за 

развој ловног туризма на овим просторима томе треба придати посебну пажњу. 

Два највећа ловачка удружења која газдују на простору општине су ЛУ„Трест“ и 

ЛУ„Крилаш“ и њихове основне активности су узгој, заштита, акције на смањењу броја 

штеточина у ловишту, прехрана дивљачи, уношење фазана у ловиште... У ловиштима је 

неопходна и изградња нових, и одржавање постојећих ловнотехничких објеката, 

ограђивање делова ловишта, предузимање потребних мера за обезбеђивање мира у 

ловишту... Ловишта су маркирана стазама за пешачење и планинарење. Терени су богати 

шумом и разноврсним биљним врстама те пружају право задовољство љубитељима 

природе. 

Кроз поклањање додатне пажње развоју ловства и очувању богатства дивљачи, 

општина би у будућности могла рачунати на израду стратегија о развоју домаћег и 

иностраног ловног туризма у форми туристичког производа. Ловишта овог краја 

располажу значајним фондом високе и ниске дивљачи, а фазани се уносе из постојећих 
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фазанерија. Ова чињеница је од великог значаја за даљи развој ловног туризма јер је за 

овакав туристички производ изузетно заинтересована високо платежна клијентела из 

иностранства. Овај вид туризма привлачи љубитеље ловства из целог света и носи епитет 

изузетно скупог спорта. Међутим, да би клијентела одлазила задовољна и поново се 

враћала, потребно је испунити многе услове који су пратећи део оваквог туристичког 

производа. 

Осим квалитетних и адекватно уређених ловачких терена, потребан је и изузетно 

опремљен пратећи садржај. Пре свега то су изузетно квалитетан смештај, као и пратећи 

објекти неопходни за боравак ловаца. Потребна су значајна улагања у реконструкцију 

постојеће и изградњу нове инфраструктуре, квалитетне ловачке куће у туристичком 

смислу, као и пратећи садржаји за ловце туристе и њихове породице. 

У свету је последњих година изузетно популаран још један вид ловног туризма, а то је 

сафари или такозвани лов камером и фото апаратом. Све више је заинтересованих туриста 

који су љубитељи природе и који уживају у посматрању и фотографисању животиња (bird 

watching) док оне неометано настањују своју животну средину. Одређени терени у 

општини Петровац на Млави ( попут Треста ) би били добра локација за развој оваквог 

вида туристичке понуде. 

 

6. Трест као део туристичке понуде општине Петровац на Млави 

 

Трест се  сматра природним драгуљем овог краја и целе општине Петровац на 

Млави. Излетиште је смештено на западним обронцима Хомољских планина, изразитом 

брдско-планинском подручју, које је веома специфичног изгледа. Обликом личи на велики 

левак отворен према северозападу, а по ободу је оивичен кречњачким планинама у облику 

венца. Површина износи 1 033 хектара. Станиште је крупне дивљачи, а могућ је и риболов 

пастрмке. 

До излетишта Трест, које је двадесетак километара удаљено од Петровца, долази се  

путем који води  за село и манастир Витовницу. Траса наставља макадамом вијугајући уз 

реку Витовницу  и након 9 km стижете се до излетишта Трест.  Ту се налазе табориште, 

игралиште, језеро и ловачки дом. Читав крај је погодан за камповање. 

Трест је окружен планинским врховима Фик, Врањ и Кобиља глава па је идално место за 

планинарење. Ту се налазе  Хајдучка и Погана пећина, а Витовничка река је у горњем току 

још увек незагађена, бистра и обилује великим процентом кисеоника. Велика 

флористичка, фаунистичка и геоморфолошка вредност даје Тресту значајан туристичко – 

рекреативни потенцијал. 
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   Слике 24,25,26 . Кадрови са Треста 

    Фото: Лазаревић В.,2020. година 

 

Боравак у природи, планини и шуми подразумева  задовољење основних мотива : 

одмор, опоравак, рекреацију, уживање и забаву. Трест се налази у атрактивном окружењу 

јер се у близини налази и манастир Витовница, а постоји и одређена угоститељска понуда, 

те би  ове предности у већој мери требало искористити. 

 

Према новијим истраживањима  благодети које доноси боравак у природи, 

нарочито у шумским екосистемима, подразумевају различите бенефити (туристичка, 

естетска, еколошка, рекреацијска, здравствена... ). У свету је све више заступљена посета 

шумама и развој такозваног well-being туризма, који се у великој мери односи на  

благодети које шума пружа на целокупно психичко и физичко стање и које има на људски 

организам. 

За well-being туризам, односно туризам благостања (енг. well – being ) сматра се да 

је у одређеној мери еволуирао из концепта wellness-a, односно  подврстом здравственог 

туризма чији је циљ јачање физичког и менталног здравља, али и пружање пријатног 

искуства. 

Шуме представљају природни ресурс за развој „well-being“ туризма и у општини 

Петровац на Млави у великој мери представљају неискоришћен ресурс у туристичком 

погледу. Концепт шумског „well-being“ туризма развила је Кону 2014. године и може се 

дефинисати на основу његовог основног ресурса – шуме. Ова врста туризма се везује за 

активности у шуми и садржи технике релаксације и едукације ( Кону, 2015 ). 

У свету је по овој врсти туризма најчувенији Јапан који нуди концепт такозваног 

„шумског купатила“ ( јапански shinrin – yoku ) који подразумева облик рекреативног 

опуштања у шуми, односно слободне активности које укључују својеврсно ментално 

опуштање, јачање духовне свести, различите вежбе за јачање тела и ума или методе 

антистрес и релакс терапије. 

Утицај шуме на људско здравље и благостање је оцењено као изузетно важно. 

Истраживања која се баве исцељујућим ефектом шуме на људски имуни систем показала 

су да један дан проведен у шуми значајно утиче на повећање нивоа лимфоцита у крви, 

односно да шума изузетно повољно делује на људски имуни систем. Оваква терапеутска 

функција природе доприноси развоју well-being туризма тако што утиче на елиминисање 

стреса, односно побољшање концетрације и здравља људи . 
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Трест би, као изузетан шумски екосистем општине Петровац на Млави, могао 

добити туристичку функцију и бити својеврсна зелена учионица где би се спроводиле 

различите активности у природи и едукације попут скупљања гљива и лековитог биља. 

 
Слике 27,28 . Природа Треста 

Фото: Лазаревић В., 2020.година 

 

 

Формулисањем  посебних едукативних стаза могле би бити постављене различите 

информативне табле ( у складу са амбијентом ) као и занимљиви и забавни садржаји који 

би пружили својеврсно повезивање са шумом и природом. Добар пример је Словенија са 

таблама у шумама које стварају туристички садржај и забаву туристима. 

Трест је добар локалитет и за развој екотуризма као туристичког сегмента који се 

усредсређује на вођење и смештај малих група посетилаца, а одликује га интересовање за 

специфичне туристичке активности којима би општина Петровац на Млави могла 

пружити адекватне одговоре за развој. 

 

За развој екотуризма на подручју Треста  су специфичне следеће чињенице: 

▪ пружа широк спектар могућности у складу са екотуристичким принципима за 

бављење различитим активностима попут: едукативних шетњи – пешачких тура уз 

посматрање интересантног гео и биодиверзитета, планинарење (стазе различите 

тежине) уз одласке до околних видиковаца, извиђаштво, вожња бицикла, 

разгледање и фотографисање животиња, обилазак и истраживање спелеолошких 

објеката; 

▪ одликује се добрим могућностима за сакупљање лековитог биља, шумских 

плодова, као и истраживања везаних за свет ботанике било научно или у 

хобистичке сврхе. 

▪ потенцијалне могућности за вођење и смештај (камп) организованих малих група у 

областима висококвалитетне природне средине, уз образовни приступ намењен 

приказивању природних, амбијенталних и културних вредности општине; 
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▪ Обиласци су углавном излетничког карактера и одликују се дневним или викенд 

посетама. У највећој мери су посвећени комбиновању са шетњом ( популарни 

trekking ) или вожњом бицикла. 

▪ Могуће је одредити зоне различитог степена заштите, које би биле уцртане на 

одговарајућим мапама, у складу са носећим капацитетом одређеног 

микролокалитета. 

▪ Пружа могућности за такозване антистрес програме; 

 

7. Беловоде 

Најстарији материјални остаци на простору Браничевског округа нађени су на 

територији општине Петровац на Млави. То је привезак – амулет, нађен на вишеслојном 

археолошком локалитету „Врбовац“- који захвата просторе села: Ћовдина, Шетоња, 

Буровца, Табановца и Великог Лаола. На основу стилских карактеристика амулет је 

приписан протостарчевачкој култури Лепенског вира (око 6500. год. п.н.е.). Трагови млађе 

неолитске, винчанске културе и неолитских култура претежно су заступљени на 

просторима савремених насеља која се налазе на обали Млаве. Током млађих периода 

праисторије, развојем металургије која подразумева рударење, насеља из бронзаног и 

гвозденог доба постепено се приближавају кориту Млаве и формирају се на огранцима и у 

подножју Хомољских планина – на десној обали Млаве. У то доба, о континуитету живота 

на овом простору сведоче случајни налази, остава и појединачних предмета, који се чувају 

у Народном музеју у Пожаревцу ( Завичајни музеј, Петровац на Млави ). 

Најзначајније археолошко налазиште из доба праисторије представља локалитет 

Беловоде. Насеље Беловоде формирано је почетком винчанске цивилизације око 5400. 

године пре наше ере и трајало је све до њене Градачке фазе када је настрадало у пожару, 

око 4600. године пре наше ере. 

Од 1994. године на локалитету Беловоде, десетак километара од Петровца, у атару 

села Велико Лаоле, трају археолошка истраживања у организацији Народног музеја из 

Београда и Завичајног музеја из Петровца. До сада се зна да је на око 100 хектара 

површине егзистирало насеље са више хиљада становника. У вишеметарском слоју земље 

откривене су посуде са остацима руде бакра, као и више фигурина и другог археолошког 

материјала који сведочи о животу људи у доба Винчанске културе. Претпоставља се да се 

овде започело са прерадом руде бакра у свету, односно да су овде зачеци металургије. 

Осамсто година на овом месту одвијао се живот. Сматрало се да се тек крајем те епохе у 

назнакама појављивала металургија. Налази из сонде 14 доказали су да Винча од почетка 

до краја зна за бакар и за сада је то најстарија металуршка култура у Европи. 

У економском смислу Беловоде су дале резултат да су овде биле развијене две економске 

категорије: рударство и металургија, које саме по себи подразумевају посебну 

организацију посла ( да постоје рудари, да се организује превоз руде, истовар, топљење ) а 

зна се да се становништво бавило пре свега сточарством и земљорадњом. 
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Утврђено је да се руда бакра копала у Ждрелу, на обронцима Хомољских планина и да се 

транспортовала запрегама неколико километра до Беловода, где је прерађивана. 

До сада су обављена само мала сондажна систематична истраживања јер је од 

стотинак хектара истражено само 400 метара квадратних. 

У наредном периоду  неопходно је урадити туристичку студију и размишљати о 

даљој афирмацији и укључивању археолошког налазишта Беловоде у туристичку 

понуду општине. 

 Експонате са „Беловода“ тренутно је могуће видети у Завичајном музеју и свакако 

да туристи већ имају прилике да их виде... Оно што би могао бити један од видова 

афирмације на самом локалитету (након израде планске и пројектне документације) је  

уређење својеврсног тематског парка са различитим садржајима, који би туристима на 

занимљив начин приказали живот човека из тог периода, праћено различитим забавним 

активностима. Овакав тематски парк би у својим оквирима садржао изглед тадашњег 

насеља, као и садржаје који би пружали аутентичан доживљај тог периода. Даља етапа 

изградње и уређења би подразумевала и друге садржаје везане за едукацију, забаву, као и 

остваривање додатних прихода кроз угоститељство по угледу на различите тематске 

паркове у Европи и свету ( попут Дино парка у Поречу у Истри ). 

 

8. Језеро Кореница 

Шездесетих година двадесетог века у атару села Бусур формирано је вештачко 

језеро Кореница  површине 12 хектара. 

Главни разлог овог подухвата је спречавање штете од бујица коју у кишовитим 

периодима чини река Бусур околним насељима и њивама. Језеро је афирмисано као 

локално излетиште, а прави је рај за риболовце. 

После порибљавања шараном, језеро је почело да привлачи риболовце, тако да су 

на обалама језера направљене и прве викендице. Језеро нема изграђену туристичку 

инфраструктуру, нити уређене обале за озбиљније купалишне активности. 

Обале језера краси очувани природни амбијент (лети пријатна клима и чист 

ваздух), а сам положај ствара осећај издвојености и опуштености. Простор је погодан за 

даљи развој мањег специфичног викенд насеља, уз вођење рачуна о очуваности и 

унапређењу природне средине, редовно контролисање квалитета језерске воде и 

одговарајућу планску градњу потребне туристичке инфраструктуре на предвиђеним 

локалитетима.  

Језеро се налази на двадесетак километара од Петровца и Свилајнца, седамдесетак 

километара од Крагујевца и 50 километара од Ћуприје. Језеро је прави бисер природе.  

Пуни се из планинског потока, а отиче у реку Бусур. Вода је бистра и чиста. Од риба има 

крупног шарана, амура, тостолобика, доста бабушки и црвенперки. Од грабљивица 

постоји само бандар. 

Изградњом туристичке инфрастуктуре и уређењем обала могао би се подстаћи  

развој купалишних активности и риболова, али само у складу са природним окружењем, 

условима Србијавода и очувањем квалитета животне средине. 
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Потребно уређење и могуће намене: 

- испитивање, уређење и чишћење језера и обале, 

- изградња купалишта са пратећим садржајима, уколико услови дозвољавају (плажа, 

рекреативни садржаји, изнајмљивање педалина, кајака, мањи ресторан на води, сојенице и 

кућице на води); 

- уређење издвојених и мирних простора за риболов; 

- изградња терена  за мини голф. 

 

Општина Петровац на Млави би у наредним годинама могла одредити и понудити 

заинтересованим инвеститорима погодне локације и за изградњу голф терена, терена за 

јахање и друге туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Једна од локација могла би 

бити и језеро Кореница, али је претходно неоподно утврдити да ли постоје адекватни 

услови и израдити планску и пројектну документацију. 

 

 

Слика 29. Језеро Кореница 

Фото: Цицовић Б., 2020. година 
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8. АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ТРЖИШТА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА И МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ 
 

Анализа кључних туристичких тржишта 

 

Стратегија развоја туризма Србије општину Петровац на Млави препознаје као 

туристичку дестинацију „Стиг – Кучајске планине“ заједно са општинама Пожаревац и 

Деспотовац. 

Општина се на туристичком тржишту већ профилисала као дестинација која 

привлачи туристе чије је примарни мотив одмор и релаксација праћена активностима у 

природи, културним садржајима, посета Рекреационо – угоститељском центру „Ждрело“ и 

гастро ужитак. 

Најновија истраживања показују промену тражње на туристичком тржишту где се 

туристи окрећу новим туристичким дестинацијама, где није заступљена масовност и где 

очекују већу приватност и активности које у себи чине микс различитих врста туризма 

чиме се постиже комплетно психофизичко окрепљење и јединствен доживљај, чак и 

својеврсна авантура. 

 

Истраживања наводе да су одлике савремене туристичке тражње: 

 

• Потреба за повећањем фонда слободног времена; 

• Коришћење више краћих годишњих одмора; 

• Тражња за дестинацијама са очуваном природном средином; 

• Интензивнија тражња за бањским и климатским лечилиштима 

• Парцијални туристички производи (забава, разонода, спорт, 

рекреација, култура... ); 

• Наглашена улога хране (гастрономије) у путовањима (Черовић, 2002, 

46 ). 

 

У складу са наведеним, општина Петровац на Млави бележи тренд да туристи на 

њеној територији остварују боравак од три до пет дана (најчешће у форми продуженог 

викенда) Туристи у значајном проценту посету општини воле да комбинују и са 

обиласком суседних општина (овакву ситуацију би требало искористити за формирање 

туристичког проозвода Браничевског округа, који је изузетно специфичан због постојања 

више туристичких атракција на релативно кратким релацијама). 

 

На основу података Туристичке организације општине Петровац на Млави, који су 

добијени анализом упитника којима је рађено испитивање тржишта на терену (у објектима 

домаће радиности, на манифестацијама, у туристичко – угоститељским објектима за 

смештај и туристичко – угоститељским објектима за исхрану) од 2017. до 2019. године,  

утврђено је да је највећи проценат туриста који посећују општину из Београда (као 

највећег емитивног тржишта ) и износи 64 %, Војводине са 21%, док су већи градови из 

окружења заступљени са 15 %. 
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Београд 

 

 

 

 

 

Графикон 4. Проценат заступљености емитивних тржишта на територији 

општине Петровац на Млави 

 

БЕОГРАД 64 %

ВОЈВОДИНА
21%

ВЕЋИ ГРАДОВИ
ИЗ ОКРУЖЕЊА
15%

 
Извор: Архивски статистички подаци Туристичке организације 2016 – 2019. године 

 

 

 

Од страних туриста територију општине Петровац на Млави највише посећују 

туристи из Словеније и Босне и Херцеговине (Републике Српске) и у највећем проценту 

су љубитељи планинарења. Туристичка сезона је у већој мери усмерена на пролећне и 

летње месеце, међутим отварањем РУЦ „Ждрело“ (који поседује могућности кроз понуду 

својеврсног зимског аквапарка и базена са топлом водом  и спа садржајима) туристи 

општину посећују у све већем броју и у хладнијем делу године. Сви објекти домаће 

радиности који пружају услуге смештаја поседују грејање, а тежи се и проширењу 

туристичких садржаја који могу бити доступни током зимског периода. 

 

Оно што је тренд у савременом формирању туристичке понуде је пружање већег 

броја туристичких садржаја туристима који у сваком тренутку желе испуњен одмор и 

потпун доживљај дестинације у ширем и ужем смислу. У том концепту суседне општине 

не треба доживљавати као конкурентне, већ створити могућности за заједничко 

појављивање на тржишту и при формирању туристичког производа. На овај начин ће се 

створити могућности за бољу сегментираност самог тржишта као и знатно шира лепеза 

задовољења потреба туриста. Принципом повезивања на различитим нивоима и 

 

    Београд   64% 
    Војводина 21% 

Већи градови из 

окружења   15% 
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искоришћењем карактеристике мултипликативности туризма, локалним произвођачима се 

отвара шире тржиште, као и могућност увезивања туризма са другим привредним гранама. 

 

Многи туристички производи специјалних интересовања захтевају тесну 

међусобну сарадњу општина (често је у питању и прекогранична сарадња), да би на 

адекватан начин били развијени и представљени на туристичком тржишту. Ово се посебно 

односи на бициклистичке руте за које општина Петровац на Млави има велики потенцијал 

( посебно на локалитету Трест ). Повезивањем општина и стварањем услова за 

прекограничну сарадњу, отварају се врата и различитих фондова и инвестиција. 

У том смислу при планирању треба узети у обзир и ширу слику сарадње и конкуренцију 

посматрати у сасвим новом светлу могућности сарадње и подизања квалитета услуга на 

сасвим нови ниво. 

 

Општину Петровац на Млави одликује близина суседних општина која се огледа у 

широком спектру туристичких услуга на релативно малом географском простору. То се 

посебно огледа у релативној близини различитих туристичких атракција ( близина Дунава, 

Виминацијума, Голубачке тврђаве, Сребрног језера, бициклистичке руте Euro velo 6... ) и 

могућности формирања заједничких туристичких производа. 

 

У складу са оваквим стањем општина треба планирати и своје маркетинг 

активности и привлачење у већем проценту и туриста из других земаља. Ово би свакако 

морало бити у корелацији са Туристичком организацијом Србије, као и туристичким 

организацијама свих већих градова у земљи и региону. 

На основу овакве ситуације у будућности се планира и већи on line маркетинг, 

комуникација преко друштвених мрежа, израда нових флајера и брошура (посвећених 

превасходним туристичким потребама и интересовањима ). 

У даљим туристичким маркетинг активностима општине пажња ће бити усмерена 

на динамичне промене у тражњи које су пре свега усмерене на већи еколошки квалитет и 

здравствену и рекреациону функционалност саме општине као рецептивне дестинације, 

повећање техничко – технолошког нивоа услуга, проширења доступности туристичких 

садржаја. Оствариваће се контакт са  Туристичким организацијама у земљи и региону и 

значајније учешће на сајмовима и различитим догађајима ( фестивали, презентације... ) где 

се у националним оквирима истичу Сајмови туризма у Београду, Новом Саду и 

Крагујевцу, а у оквирима региона за општину Петровац на Млави посебан акценат у 

промотивним активностима имају сајмови туризма у Словенији и Републици Српској. 

 

 

Маркетинг мере и активности 

 

Као најважније мере и активности на побољшању промоције, повећању 

атрактивности и присутности на тржишту издвојене су: 

Мера 1. Профилисање општине и стварање идентитета на тржишту / брендирање  
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Активности: 

1. Развој и реализација програма брендирања Петровца као нове атрактивне 

туристичке дестинације у Србији (креирање визуелног идентитета и пратећих 

комуникационих порука); 

2. Интензивна промоција новог туристичког бренда на дигиталним медијима и свим 

великим туристичким догађајима у земљи и свету. 

Општина Петровац на Млави је у оквиру Стратегијског маркетинг плана туризма РС 

до 2025.године  у оквиру дефиниције Кровног бренда РС сврстана у „Културни мозаик“, 

где је акценат на различитој култури и традицији, религијском туризму, историјским 

знаменитостима, уметности, гостољубивости, храни и пићу. Наведено, свакако треба узети 

у обзир при даљем профилисању бренда општине и стварању идентитета на тржишту 

(СМПТРС, 2021,138). 

Мера 2. Унапређење промоције и комуникације 

Активности: 

1. Формирање фото и видео-архиве; 

2. Израда краћих промотивних видео-садржаја; 

3. Рад на осавремењивању сајта; 

4. Присутност на друштвеним мрежама facebook, instagram, twiter и сл.; 

5. Промоција путем националних интернет платформи; 

6. Интеракција са туристима путем интерактивног тотема; 

7. Израда мобилне апликације туризма општине, блога и you tube канала; 

8. Дизајн и израда различитих промотивних материјала; 

9. Присутност у медијима – различити едукативни и забавни садржај (израда емисија, 

прилога, спотова, кампања...); 

10. Учешће на различитим догађајима (сајмови, фестивали, манифестације, скупови); 

11. Повећање капацитета ТО - усавршавање кадрова за дигитални маркетинг, дизајн и 

видео-презентацију и развој иновативних туристичких понуда и производа  у 

складу са трендовима у свету; 

12. Израда сувенира - специфичних за туристичке атракције у општини (формирање 

мреже удружења жена ради израде аутентичних сувенира). 
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9. РАЗВОЈНИ МОДЕЛ, ЦИЉЕВИ И ПРОЈЕКЦИЈЕ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Развојни модел 

Природни и културни потенцијали којима располаже општина Петровац на Млави, 

сврставају је у  подручја са значајним ресурсима и богатим фолклорним миљеом за развој 

туризма у складу са начелима одрживог развоја и пословања. 

Овакав развој туризма ствара основу за концепт који ће у равнотежу ставити 

еколошке, социо – културне, економске компоненте средине и задовољство туриста . Циљ 

оваквог планирања и пословања је пронаћи оптималан облик туристичког развоја који 

неће доводити у питање потенцијалну деградацију локалних природних и културних 

ресурса општине, али исто тако неће утицати и на могућност ускраћивања задовољства 

туристе. Акценат треба бити уравнотеженост економских, социјалних, културних и 

еколошких фактора на територији општине Петровац на Млави. 

Општина Петровац на Млави представља простор са високом концентрацијом 

природних и антропогених туристичких ресурса, у различитом степену заштите, 

очуваности и валоризације за потребе туризма. То је простор који је неспорно туристички 

високо потенцијалан, у коме се прожимају природне специфичности и атрактивности са 

културом, историјом и традицијом народа који су на овим просторима живели и оних који 

ту данас живе . Њих чине: 

• Горњачка клисура – природни локалитет кроз који протиче река Млава, 

стварајући атрактиван пејзаж који привлачи љубитеље спортског риболова, 

спортова на води, као и љубитеље адреналинских активности везане за 

планинске терене Хомоља. 

 

• Беловоде - Археолошки локалитет најстаријих цивилизација на европском 

тлу и културно – историјски споменик као вид својственог сведочанства 

прошлих времена; 

 

• Изузетан рурални амбијент, споја млавске обале и хомољских пејзажа, 

сликовит колорит сеоског фолклора и традиције; 

 

• Разноврсан биљни и животињски свет овог дела Србије пружа добре основе 

за развој  birdwatching, ловног и сафари туризма, а богат рибљи фонд 

привлачи спортске риболовце из свих крајева Србије; 

 

• Терени (различитих висинских карактеристика) богати разноврсним биљним 

врстама и развијеном хидрографском мрежом, пружају могућност 

рекреације и уживања у чарима природе. На овај начин би афирмацију 

доживеле и бројне манифестације (од локалног, републичког и 

међународног значаја), које већ постоје, или би могле настати, а везане за 

природу и њена богатства. 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                             

ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025.  

77 

 

Анализом тржишта приметно је да је све већи проценат туриста заинтересован за 

нове облике туризма који су усмерени ка психофизичком окрепљењу и укључују боравак 

у очуваној природној средини, али укључују и елементе културне баштине и локалне 

гастрономије. У складу са тим јавља се потреба за даљим утврђивањем такозваних 

природних и културних траса и тачака. На овај начин би се омогућило да потенцијали 

општине Петровац на Млави буду на адекватан начин промовисани и укључени у 

јединствену туристичку понуду. Посебним појединачним студијама је у наредном периоду 

потребно прецизирати за сваки локалитет максималан број посетилаца како не би 

долазило до деградирања амбијента туристичког локалитета. 

Различити туристички производи, а посебно рурални туризам који се често сматра 

туристичким производом  којем је пре свега својствена одрживост, би на овај начин 

добили своје место у даљем прогресу општине. Рурални туризам по правилу привлачи 

мали број посетилаца и није му неопходан развој крупне инфраструктуре, где су туристи  

обично веома заинтересовани за локалну културу, традицију и личну интеракцију са 

домаћим становништвом (агротуризам). Овакав туристички производ омогућава и развој 

органске производње и отвара сасвим ново тржиште за локалне произвођаче. 

На овом простору се налази висока концентрација природних и антропогених 

туристичких ресурса, у различитом степену заштите, очуваности и валоризације за 

потребе туризма. Прожимају се природне специфичности и атрактивности са културом, 

историјом и традицијом народа који су на овом просторима живели и оних који данас 

живе. Овај склоп постојећих околности отвара врата и развоју здравственог, 

авантуристичког, адреналинског и других туристичких производа који у себи укључују 

задовољавање новог вида туристичких потреба својствених за ситуацију на тржишту. 

Општина Петровац на Млави, као и цео Браничевски округ, у будућем периоду 

посебну пажњу треба усмерити на формирање локалних и регионалних туристичких 

производа. Евидентно је да туристички производ, заснован на начелима одрживости, може 

бити формиран у општини и региону, а затим и презентован на туристичком тржишту. 

На територији Браничевског округа постоји међународна  бициклистичка стаза 

EuroVelo 6. Спајањем бициклистичких стаза у региону, створили би се услови за развој 

јединственог туристичког производа цикло-туризма у Браничевском округу. На 

територији општине се посебно истиче Трест као велики природни потенцијал за развој 

цикло-туризма, односно терен за даље утврђивање, мапирање и адекватно уређење  

бициклистичких стаза, које би даље водиле ка суседним општинама. 

На овом простору у део потенцијалне туристичке понуде, убрајају се и такозване 

„стазе здравља”. То су пешачке стазе које се простиру у атарима села општине Петровац 

на Млави и којима је могуће пратити токове река, или стићи до планинских врхова 

Хомоља. Простор општине пружа могућност за бављење активним туризмом и такозваним 

спортовима специјалног интересовања. Ово се првенствено односи на алпинизам, кајак, 

кану и параглајдинг. 

Планирање одрживог развоја туризма на територији општине свакако да у себи 

укључује и сагледавање комплексних постојећих и потенцијалних веза туризма и других 

привредних грана. Једна од најважнијих је свакако веза пољопривреде и туризма. Ове две 
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гране представљају сегменте водећих приоритета данашњице који се сваким даном 

развијају и шире. Пољопривреда заузима значајно место у структурном и просторном 

развоју руралних подручја, а тиме и одређених видова туризма. Читав сплет веза, односа и 

утицаја са многобројним додирним тачкама доводе до стварања нових облика 

разноврсности прилагођених жељама и потребама сваког појединца. Улога пољопривреде 

у развоју туризма општине Петровац на Млави може бити мултифункционална – може се 

јавити као снабдевач храном, сировинама и додатном радном снагом; као носилац развоја 

туризма, као мотив кретања људи… Са повећањем дохотка и стандарда расту захтеви 

појединих категорија потрошача, како у тражњи за квалитетнијом, разноврснијом и 

здравствено безбеднијом храном, тако и за разноврснијим туристичким понудама 

(активни одмори на сеоским газдинствима и учествовање у свакодневним пословима…). 

На тај начин се и пољопривреда у општини Петровац на Млави једним делом може  

посматрати као део укупног туристичког потенцијала у развоју туристичке делатности уз 

очување простора на коме се развија. 

Специфична гастрономија овог краја ( спој влашке и српске кухиње ) се у процесу 

све веће потребе за специфичном и квалитетном храном може искористити као подршка 

одржавању  начина живота и пејзажа у пољопривредним подручјима општине Петровац 

на Млави и на тај начин их повезати са планираним туристичким зонама. Специфична 

пољопривредна потрошња, какву захтева одрживи еко – туризам, може се одвијати у 

неколико праваца. С једне стране, то је подржавање идентитета појединих зона, као битан 

елемент компатибилног привредног развоја и паралелно с тим производња хране по 

методама тзв. органске пољопривреде ( еколошке, биолошке, алтернативне ) која у науци 

и пракси означава начин обављања биљне и сточарске производње који су супротни 

систему уобичајене пољопривреде. То је систем пољопривредне производње где су 

економски принципи доведени у одличан склад са еколошким захтевима (Тодоровић, 

Милетић, 2008). 

Однос пољопривреда – туризам се на нивоу општине треба посматрати и кроз 

концептуалну организацију потенцијалног туристичког развојног програма на новим 

структурним основама у складу са начелима одрживог развоја. Развој суплементарних и 

компатибилних туристичких садржаја и програма који у себи садрже социјалну, 

економску и еколошку димензију одрживости чине заокруженост интегралног 

туристичког развојног процеса са акцентом на стварању могућности за додатне приходе 

сеоском становништву. Ово се постиже адекватним планирањем развоја, као и 

промоцијом квалитетних и аутентичних производа овог краја ( мед, ракија, вино, брашно 

са воденица, пастрмка, хомољско јагње, сир ). 

Савремени туриста показује све веће интересовање за одмором базираним на 

природним, културним, али и гастрономским активностима. Ако се узме у обзир 

чињеница да просечан инострани туриста на храну потроши више од трећине својих 

укупних издатака долази се до закључка да општина Петровац на Млави има добру основу 

да и кроз гастрономију приближи своје квалитете потенцијалном туристи. Кроз рад на 

терену уочена је и спремност домицилног становништва у руралним срединама за 

бављењем туризмом и презентовањем фолклорног наслеђа посетиоцима, као и 

заинтересованост локалних угоститеља за укључивање већег броја локалних 

традиционалних специјалитета у своје меније, те би ова чињеница  утицала на свеукупан 
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степен задовољства туристичким производом општине Петровац на Млави. У прилогу 

Програма налази се Табела - Примена начела одрживог туризма у општини Петровац на 

Млави ( прилог бр. 4) 

 

Општи циљ одрживог развоја туризма општине Петровац на Млави је 

формирање туристичког производа који је усклађен са капацитетом животне средине и не 

угрожава ресурсе на којима се базира. Овакав туристички производ у себи садржи 

интересовања усмерена ка елементима здраве животне средине, локалне културе и 

традиције, као и повећање капацитета у складу са начелима одрживости. 

Посебни циљеви развоја 

1. Повећање смештајних капацитета до 2025. године за 150%, што представља 

реалан циљ и не ремети одрживост самог простора (постоји више изграђених 

објеката већег капацитета, који ће развојем садржаја и повећањем тражње веома 

лако бити стављени у функцију - највећи број објеката  налази се у насељима 

Ждрело, Мало Лаоле и Бистрица а заинтересованих за инвестиције у туризам има и 

у селима Кладурово, Лопушник, Шетоње...). 

Појединачни циљеви: 

• Повећање категорисаног смештајног капацитета; 

• Обезбеђење локација за нове инвестиције у туристичку супраструктуру. 

2. Повећање туристичког промета до 2025. године за 190 % 

Појединачни циљ: 

• Повећан број и квалитет туристичких садржаја 

3. Повећање броја запослених у туризму и угоститељству за 200% 

Појединачни циљеви: 

• Обука и умрежавање различитих чиниоца (пружаоца) услуга у туризму; 

• Едукација и усавршавање кадрова. 

 

4. Унапређење промоције и маркетинга 

Појединачни циљ: 

• Унапређење промоције и комуникације (детаљно разрађено у Акционом плану) 

 

5. Унапређење постојећих и увођење нових туристичких садржаја 

Појединачни циљеви: 

• Изградња туристичког „зеленог“ коридора, коридором старе железничке пруге 

од Петровца на Млави до Горњачке клисуре; 
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• Реконструкција и пренамена зграде старе основне школе у Петровцу на Млави 

у културно-туристички и едукативни центар; 

• Туристичко-рекреативна зона река Млава, израда пројектне документације и 

изградња дела садржаја; 

• Туристичка зона Мало Лаоле – Ждрело – Крилаш  -  стварање платформе за 

даља инвестициона улагања на потезу Крилаш; 

• Језеро Кореница - стварање предуслова за изградњу туристичко -рекреативног 

пункта; 

• Потез Витовница – Трест – изградња проширења на путу Витовница-Трест; 

уређење излетишта; уређење пешачких и бициклистичких стаза; санација 

постојећих објеката;  

• Беловоде – израда Програма укључивања археолошког налазишта у туристичку 

понуду; изградња тематског парка. 

 

6. Стварање предуслова за инвестиције 

Појединачни циљеви: 

• Испитивање потенцијала геотермалних вода, квалитета ваздуха, квалитета 

површинских вода и изворишта; 

• Израда планске и пројектне документације и неопходне инфраструктуре; 

• Обезбеђење локацијa и објеката за потенцијалне инвестиције у туризму. 

 

Остварењем наведених циљева и даљим радом на индикаторима за праћење и 

утврђивање степена одрживости туристичког развоја општине Петровац на Млави који 

приказују : 

• економске ефекте привређивања у општини; 

• задовољство туриста; 

• локалну заједницу; 

• степен очуваности културног идентитета и 

• стање животне средине, 

долази се до интегрисања економских, еколошких, културних, социјалних и чинилаца 

задовољства туриста које чине туристички развој и сам производ потенцијалне туристичке 

дестинације комплетним. 

Квантитативне пројекције одрживог развоја туризма 

Подаци о очекиваном броју долазака и ноћења у периоду од 2021-2025. године, 

добијени су на основу: 

•  пораста броја ноћења у 2019. години у односу на 2018. (13,9 %),  

• повећања смештајних капацитета у 2020. и 2021. години (изграђена 2 нова 

објекта смештајног капацитета од 80 кревета и активирано више објеката 

домаће радиности, са кацитетом од минимум 10 кревета),  

• планираних активности на изградњи нових објеката, активирању и проширењу 

смештајних капацитета у постојећим објектима.  
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•  броја долазака у току летњих месеци 2020. године који је по подацима ТО, 

износио у просеку око 15.000 месечно (у периоду јули, август, септембар)  

• значајно повећање броја пријављених ноћења очекује се и због примене 

Централног информационог система - е-туриста.  

Очекивано  повећање броја долазака и ноћења, позитивно ће се одразити на економски 

развој општине Петровац на Млави, али неће угрозити капацитет животне средине и 

развој одрживог туризма. 

Табела 10. Пројекције очекиваног броја долазака и ноћења у периоду од 2021-2025. године 

Година Број долазака Број ноћења 

2021. 85.000 33.420 

2022. 110.000 40.100 

2023. 130.000 50.130 

2024. 150.000 62.660 

2025. 170.000 78.450 

Извор: Анализа ТО Петровац за потребе израде Програма 
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10. АНАЛИЗА И ПЛАН КОНКУРЕНТНОСТИ СА ПРЕДЛОГОМ 

КЉУЧНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 
Анализа и план конкурентности 

 

Како се наводи у Стратегији развоја туризма РС већина аутора и аналитичара у 

области путовања и туризма углавном су сагласни у погледу глобалних трендова који ће 

трансформисати туризам. Раст броја туриста према UNWTO до 2030. године кретаће се по 

стопи 3,3 % или 43 милиона годишње да би достигао 1,8 милијарди туриста. Евидентне ће 

бити и промене њиховог понашања и мотива на које ће свакако утицати и климатске 

промене, смањивање и несташица ресурса, смањење времена у односу на новац, жељу и 

мотив ( Стратегија развоја туризма РС 2016-2025. стр.19 ). 

 

Година 2020. донела је сасвим нову ситуацију са вирусом ковид 19, која се у 

изузетно великој мери одразила на туризам на глобалном нивоу. У складу са овом 

чињеницом и ситуација на туристичком тржишту је добила сасвим нову слику. Овакву 

ситуацију у наредном периоду посебно требају искористити општине које имају 

туристичку понуду у складу са новим захтевима тражње која подразумева веће 

интересовање за природним срединама и откривањем нових дестинација на територији 

Србије. 

 

Оваква ситуација може имати позитивне ефекте на развој туризма у општини 

Петровац на Млави која своју туристичку понуду усмерава управо у правцу постојеће 

тражње и мотива туриста. У наредном периоду предвиђеном Програмом развоја радиће се 

на побољшању активности у туристичком сектору чиме ће се створити адекватна 

конкурентска основа. Потребно је ( у што већој мери ) умањити негативне аспекте и 

повећати капацитет профитабилности кроз прилагодљивост и одрживост. 

Највеће емитивно тржиште за општину Петровац на Млави је Београд, као главни и 

највећи град Републике Србије. Највећи број туриста управо из овог града посећује ове 

крајеве, боравећи у просеку 2 – 5 дана ( углавном су то викенди ). Релативна близина 

Београда и добра саобраћајна повезаност су свакако неке од главних конкурентских 

предности општине Петровац на Млави. У односу на друге општине Браничевског округа 

Петровац одликује карактеристична рељефна слика Стига и Хомоља која се огледа у 

постојању специфичних природних и културних атракција. Међутим, у складу са 

савременим тенденцијама у туризму и потребама туриста за краћим одморима праћеним 

већим бројем садржаја, општине Браничевског округа треба посматрати више 

комплементарно ( велики број туристичких садржаја  ). Кроз добру организацију, сарадњу 

и промоцију свака општина Браничевског округа (  тако и општина Петровац на Млави ) 

ће имати свој део „туристичког колача“. 

Општине које би могле представљати главне конкуренте општини Петровац на 

Млави на туристичком тржишту (склоп туристичке понуде) могле би бити општине Бачки 

Петровац и Аранђеловац. У табели бр. 11  анализиране су конкурентске предности и 

недостаци наведених општина. 
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Табела 11 . Табеларни приказ конкурентских предности и недостатака општине 

Петровац на Млави у односу на општине Аранђеловац и Бачки Петровац 

 
 

НАЗИВ ОПШТИНЕ 

 

САОБРАЋАЈНА 

ПОВЕЗАНОСТ 

 

ТУРИСТИЧКИ 

САДРЖАЈ 

УСЛОВЉЕН 

ПРИРОДНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

КУЛТУРНО – 

ИСТОРИЈСКИ  

РЕСУРСИ У 

ФОРМИ 

ТУРСТИЧКОГ 

САДРЖАЈА 

 

ГАСТРОНОМСКА 

ПОНУДА 

 

ФОЛКЛОРНО 

НАСЛЕЂЕ 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ТУРИСТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 

ПЕТРОВАЦ 

НА МЛАВИ 

 

Удаљеност 

од Београда 

око 120 км; 

Удаљеност 

од Новог 

Сада око 

200 км; 

Удаљеност 

од 

Крагујевца 

око 80 км; 

Удаљеност 

од Ниша око 

170 км. 

 

Планинарење; 

Бициклистичке 

стазе, 

Видиковци; 

Ловишта; 

Терени за 

спортски 

риболов (реке, 

језера); 

Паркови, 

шуме, 

Термални 

извор 

 

 

Археолошко 

налазиште; 

Манастири; 

Ваљавице и 

воденице; 

Средњековни 

град Ждрело; 

Камени мост; 

Заштићена 

културно – 

историјска 

баштина; 

Знамените 

историјске 

личности и 

догађаји – 

Драгутин 

Томашевић, 

Отац Тадеј; 

 

 

Мед; 

Ракија; 

Јагње; 

Вино; 

Бистричко 

брашно; 

Локални 

специјалитети 

српске и 

влашке 

кухиње; 

Жмаре – 

заштићено као 

нематеријално 

културно 

наслеђе 

 

Велики број 

Удружења 

жена који 

негују 

фолклор, 

традиционалне 

занате и 

аутентичну 

локалну 

кухињу; 

Специфна 

ношња; 

Специфични 

обичаји и 

обреди 

 

Алпинистички 

смерови у 

Горњачкој 

клисури; 

VIA Ferrata; 

Стаза за 

вожњу и трку 

џипова; 

Терени за 

параглајдинг; 

Well being; 

Музеј на 

отвореном – 

Бистрица; 

 

 

АРАНЂЕЛОВАЦ 
 

Удаљеност 

од Београда 

око 75 км; 

Удаљеност 

од Новог 

Сада око 

165 км; 

Удаљеност 

од 

Крагујевца 

око 50 км; 

Удаљеност 

од Ниша око 

195  км 

 

Планина, 

Пећина, 

Језеро, 

Паркови, 

Термалне воде, 

 

 

 

Знаменита 

места; 

Уметничка 

дела – 

скулптуре; 

 

 

Национална 

кухиња 

 

Орашац 

 

 

Аква парк 

Коњички клуб 

Spa / wellness 

 

 

БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ 

 

Удаљеност 

од Београда 

око 120  км; 

Удаљеност 

од Новог 

Сада око 25  

км; 

Удаљеност 

од 

Крагујевца 

око 185 км; 

Удаљеност 

од Ниша око 

350 км 

 

Бициклистичке 

стазе/руте 

Пловидба, 

спортови на 

води и поред 

воде, 

Дунав, 

Изворишта 

термалне воде, 

Ловишта, 

Риболовни 

терени 

 

 

Тврђава 

Каштел, 

 

 

 

Гастрономска 

понуда 

словачке 

националне 

мањине, 

Петровачка 

кобасица- 

ознака 

географског 

порекла 

 

Специфични 

обичаји 

словачке 

националне 

мањине 

 
Аквапарк 

Извор : www.bukovickabanja.rs;  www.topetrovacnamlavi.com;  www.backipetrovac.rs 

http://www.bukovickabanja.rs/
http://www.topetrovacnamlavi.com/
http://www.backipetrovac.rs/
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Анализом табеле може се закључити да је у односу на општину Аранђеловац 

главна конкурентска предност општине Петровац на Млави фолклорно наслеђе и 

гастрономска понуда, односно специфичност локалних специјалитета (посебно влашке 

кухиње, фолклора и обичаја). Самим тим се туристичка понуда општине Петровац на 

Млави одликује и многим манифестацијама које су посвећене обичајима и локалним 

укусима општине. Овакву ситуацију општина Петровац на Млави треба искористити у 

даљој туристичкој промоцији, јер се гастрономска понуда и фолклорно наслеђе сматрају 

често за примарне мотиве опредељења туриста за одређену дестинацију. 

У односу на општину Бачки Петровац конкурентске предности општине Петровац 

на Млави се огледају у разноликости рељефа и постојању могућности за алпинизам, 

планинарење, параглајдинг („Via ferata“ и алпинистички смерови у Горњачкој клисури, 

полигон за параглајдинг на Крилашу). Оваквав потенцијал пружа општини Петровац на 

Млави могућности за развој активног, авантуристичког и адреналинског туризма, као 

производа специјалних интереса, који је све више интересантан на туристичком тржишту. 

Као примери добре праксе општини Петровац на Млави могу бити општине у 

Словенији. Слична туристичка понуда ( сеоски туризам, планинарење, spa/wellness, гастро 

богатство... ) и специфичан рељеф којим се одликују поједина села петровачке општине 

могу бити одлична полазна основа за сличан туристички развој.  У том смислу свакако у 

наредном периоду треба спровести и даље едукације свих субјеката/заинтересованих 

страна у туризму како би се у што већој мери упознали са свим факторима тражње и 

понуде (студијске посете словеначким сеоским кметијама). Словенија се може похвалити 

сеоским домаћинствима који на годишњем нивоу бележе број ноћења од више хиљада. 

Неопходан фактор успеха је свакако повезаност, прилагођеност, сарадња субјеката на 

свим нивоима и организован приступ ( савремен начин пословања и промоције – посебно 

online представљања ).  

Оно што би могла бити предност општине Петровац на Млави је тренутна 

ситуација у којој све већи број туриста жели да борави у дестинацијама које још увек нису 

у великој мери туристички активиране (у смислу броја туриста на одређеном простору), а 

одликују се специфичном туристичком понудом и квалитетним смештајем. Адекватан 

приступ даљем развоју туризма на територији општине отвара и могућност значајнијег 

туристичког активирања већег броја сеоских домаћинстава, као и објеката домаће 

радиности, чији су власници на „привременом“ раду у иностранству. Према званичном 

попису из 2011. године око 12.000 становника општине ради у земљама западне Европе. 

Овакву ситуацију треба искористити и у промотивном смислу и привлачењу  

потенцијалних инвеститора кроз сарадњу са дијаспором.     

 

 

Мере за унапређење пословног амбијента за развој туризма 

 

За потребе развоја туризма потребно је унапредити пословни амбијент и привући 

инвеститоре. Програм у оквиру Акционог плана предвиђа следеће мере и активности: 

1. Обезбеђење локацијa и објеката за потенцијалне инвестиције у туризму 

• Формирање атласа локација са  предлогом инвестиционих пројеката; 

• Решавање имовинских односа. 
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2. Обезбеђење подстицаја за инвестиције у туризму 

• Израда Програма подстицаја са пратећим финансијским инструментима за 

инвестиције у туризму на територији општине. 

 

Предлог кључних инвестиционих пројеката у складу са дефинисаним циљевима 

Програма 

 

За потребе развоја туризма у складу са Планом развоја општине Петровац на 

Млави и општим, посебним и појединачним циљевима Програма развоја туризма, 

дефинисане су мере, активности и пројекти. Сви пројекти који су планирани за 

реализацију у планском периоду приказани су и  разрађени у оквиру Акционог плана. 

Као кључни инвестициони пројекти у складу са дефинисаним циљевима, издвојени су 

пројекти веће вредности, од великог значаја за развој туризма, који су описани у наставку 

и приказани у  табели бр.12 - Предлог кључних инвестиционих пројеката. 

 

1. Изградња туристичког коридора коридором старе железничке пруге од 

Петровца на Млави до Горњачке клисуре 

   Коридор старе пруге уског колосека у дужини око 15 км, потребно је уредити и 

изградити својеврстан „зелени“ туристички коридор који ће спајати седиште општине са 

Горњачком клисуром. 

   Планирано уређење и намена:   

   Уређење туристичког пута ван регионалног путног правца који би повезивао 

седиште општине са туристичким локалитетима – изградња пешачких и бициклистичких 

стаза, трасе за туристички воз и изградња  пратећих садржаја.  

   Ширина коридора је различита. На појединим местима износи преко 50м. На тим 

местима има могућности изградње различитих садржаја – спортско-рекреативних, 

угоститељских и сл. 

 

2. Реконструкција и пренамена зграде старе основне школе у Петровцу на 

Млави у Културно-туристички и едукативни центар 

 Реконструкција објекта старе основне школе у Петровцу на Млави, један је од 

приоритетних пројеката Плана развоја општине Петровац на Млави 2020-2027. 

 Објекат је спратности П+1, укупне површине око 1600м2, под заштитом Завода за 

заштиту споменика културе и реконструкција би се одвијала у складу са условима Завода. 

Објекат и припадајућа парцела површине 86,7 ари су у својини општине. 

 Након реконструкције, доградње и пренамене  створили би се услови за 

пресељење установа културе, пре свега Завичајног музеја, опремање просторија 

свеобухватног Визиторског туристичког центра и едукативног центра са 

мултифункционалним салама за одржавање семинара, састанака, мањих конгреса. 
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Све наведено допринело би развоју туризма и културе, јер би се у центру града 

обновио и ставио у употребу ревитализован  објекат – споменик културе, који би 

различитим категоријама становништва и туриста пружао информације и интеракцију  са 

различим културно – едукативним и туристичким садржајима.  

3. Испитивање потенцијала геотермалних вода, квалитета ваздуха, квалитета 

површинских вода и изворишта 

За потребе развоја туризма веома је битно испитивање квалитета ваздуха, потенцијала 

геотермалних вода и квалитета површинских вода и изворишта. 

Потребна испитивања: 

1. Хидрогеолошка истраживања потенцијала геотермалних вода на простору 

општине Петровац на Млави и то пре свега у насељима- Петровац, Ждрело, 

Мало и Велико Лаоле. Предходна истраживања говоре о постојању значајних 

резерви геотермалних вода на овим просторима, високих температура и 

квалитета. Потребно је урадити Студију геотермалног потенцијала, а затим 

испитивања (израда бушотина) и израду Елабората о резервама геотермалних 

вода; 

2. Зона Витовница -Трест и Стамница – Хомољско око – испитивање квалитета 

ваздуха. Предходна истраживања говоре о изузетном квалитету ваздуха – 

ваздушна бања;  

3. Општина Петровац на Млави је богата површинским и подземним водама и 

великим бројем извора. Потребно је испитати квалитет и резерве воде, због 

коришћења, туризма и евентуалног флаширања. 

 

На основу резултата наведених испитивања планираће се даље инвестиције.  

 

4. Нови туристички садржаји у насељу Петровац на Млави - Туристичко 

рекреативна зона река Млава, израда пројектне документације и изградња 

дела садржаја 

 

Пројекат обухвата изградњу нових туристичких садржаја у градском насељу и уређење 

простора поред реке Млаве са увођењем нових атрактивних садржаја усклађених са 

природним простором и условима „Србијавода“. У овом простору планирана је: 

 изградња нових и уређење постојећих плажа са пратећим садржајима, 

 изградња пешачких, бициклистичких и трим стаза, 

 авантура парка за децу и одрасле,  

 отворених спортских терена, базена и слично, 

 пратећих садржаја уз плажу и 

 других спортско-рекреативних садржаја. 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                             

ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025.  

87 

 

 

5. Туристичка зона Мало Лаоле – Ждрело – Крилаш - стварање платформе за 

даља инвестициона улагања на потезу – Крилаш 

На парцелама кп.бр. 5505 и 5272 КО Ћовдин, JP „Србијашуме“ - право коришћења, 

јавна својина  РС, налази се јединствен видиковац са кога се види 1/4 Србије- широк плато 

на коме се налази и полигон – узлетиште за параглајдинг. 

Подручје Крилаша погодно је за изградњу панорамског ресторана – видиковца са 

пратећим садржајима и комплекса са издвојеним апартманима високе категорије, 

уклопљеним у природно окружење. Потребна је израда планске и пројектне 

документације  за изградњу комплекса, уређење околног терена (пејзажно уређење, 

уређење пешачких, бициклистичких и стаза за АТВ туре), изградњу водоводног и 

канализационог система и приступних саобраћајница. 

 

6. Језеро Кореница 

Изградњом туристичке инфрастуктуре и уређењем обала језера, могао би се 

подстаћи  развој купалишног и риболовног туризма у складу са природним окружењем, 

условима „Србијавода“ и очувањем квалитета животне средине. 

Потребно уређење и могуће намене: 

- испитивање, уређење и чишћење језера и обале; 

- изградња купалишта са пратећим садржајима уколико услови дозвољавају (плажа, 

рекреативни садржаји, изнајмљивање педалина, кајака, мањи ресторан на води, сојенице 

на води); 

- уређење издвојених и мирних простора за риболов; 

- изградња терена  за мини голф. 

Потребна је израда планске и пројектне документације. 

7. Потез Витовница – Трест 

 

Пројекат обухвата више подпројеката: 

• Изградња проширења на путу Витовница -Трест;  

• Уређење излетишта;  

• Уређење пешачких и бициклистичких стаза;  

• Санација постојећих објеката на Тресту. 

 

8. Археолошко налазиште - Беловоде  

 

Пројекат обухвата: 

• Израду Програма укључивања археолошког налазишта „Беловоде“ у туристичку 

понуду општине и региона – културно- тематске руте;  

• Изградња тематског парка. 

 

У Табели  бр.12  приказан је предлог набројаних  пројеката са свим елементима. 
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 ПРЕДЛОГ КЉУЧНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА      

б

р 

Инвестициони 

пројекат 

Усклађеност пројекта са 

стратешким документима 

Процењена 

вредност пројекта 

Имовинско 

правни статус 

Носиоци 

реализације 

Начин и извори 

финансирања 

Рокови за 

реализацију 

Очекивани ефекти 

1

. 

1.Изградња 

туристичког 

коридора, 

коридором старе 

железничке пруге 

од Петровца на 

Млави до 

Горњачке клисуре 

Стратегија развоја туризма РС 7.6 

Преглед приоритетних 

активности у туристичким 

дестинацијма, 2.Унапређење 

туристичке инфраструктуре, 

бициклистичке стазе; 

Мастер план туристичке 

дестинације „Стиг- Кучајске 

планине – Бељаница“ - Изградња 

и опремање туристичке 

инфраструктуре; 

План развоја општине 

Петровац-Приоритетни циљ 1, 

остале мере - Унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, 

развој бициклистичког и 

пешачког саобраћаја. 

2 милиона евра катастарске 

парцеле у КО 

Петровац, 

Лесковац, 

Бистрица, 

Мало Лаоле су 

у својини 

општине 

Петровац на 

Млави, 

катастарске 

парцеле у КО 

Ждрело у 

својини РС, 

кп.бр. 10485, 

10486, 10487 

Ко Ждрело 

ЈЛС, ТО Буџет ЈЛС, 

Министарство ТТТ, 

EU фондови 

пројекат 2021,2 

Реализација 

2022-2024 

 

Повезивање 

градског насеља и 

седишта општине 

са главним 

туристичким 

потенцијалима у 

општини; безбедан 

пут за пешаке и 

бициклисте, нови 

садржаји у 

коридору 

 2.Реконструкција и 

пренамена зграде 

старе основне 

школе у Петровцу 

на Млави у 

Културно-

туристички и 

едукативни центар 

 

Стратегија развоја туризма РС 

7.5. Преглед туристичких 

дестинација, 15. Стиг и Кучајске 

планине, Културно наслеђе 

Мастер план туристичке 

дестинације „Стиг- Кучајске 

планине – Бељаница“ – 

Просторно и урбанистичко 

уређење, заштита и стандарди; 

Заштита објеката културног 

наслеђа. 

План развоја општине 

Петровац-Приоритетни циљ 2.3-

Омогућен приступ квалитетним 

културним садржајима свим 

грађанима, а посебно младима, и 

заштићено локално  културно 

наслеђе; Мера 2.3.1 

Пројектна 

документација – 

5.000.000,00 

динара 

Реконструкција, 

доградња и 

опремање – 

2,5 мил евра 

 

кп.бр.247 КО 

Петровац; 

својина 

општине 

ЈЛС, ТО, 

Завичајни 

музеј 

Буџет ЈЛС, 

Министарство 

културе, 

Министарство ТТТ, 

ЕУ фондови, 

пројекат 2021,2 

Реализација 

2022-2025 

 

Квалитетнија 

промоција и 

обогаћивање 

културне и 

туристичке 

понуде; 

задржавање 

транзитних 

туриста у насељу; 

побољшање 

видљивости 

туристичких 

ресурса; 

презентација свих 

културних, 

историјских и 

туристичких 

садржаја и 

потенцијала на 
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Реконструкција и адаптација 

старе основне школе за потребе 

измештања и несметаног 

функционисања свих установа 

културе у општини 

ППО- 4.3. Приоритетна планска 

решења и пројекти; Браунфилд 

потенцијали које треба 

рециклирати и активирати – 5. 

Стара ОШ 

једном месту; 

Сувенирница и 

радионица за 

израду сувенира; 

опремљене 

мултифункционал

не сале за обуке, 

семинаре, конгресе 

 

3

. 

3.Испитивање 

потенцијала 

геотермалних вода, 

квалитета ваздуха, 

квалитета 

површинских вода 

и изворишта 

Стратегија развоја туризма РС 

7.5. Преглед туристичких 

дестинација, 15. Стиг и Кучајске 

планине, Бањска места, 

здравствени, SPA&Welllness 

туризам 

ППО –Туристички комплекси, 

центри и насеља; Млавске терме; 

Ваздушна бања – Хомољско око 

око 1.500.000 евра; 

(Испитивање 

ваздуха – 

50.000евра по 

локацији; 

Испитивање 

резерви 

геотермалних вода 

340.000 евра по 

бушотини) 

Парцеле у 

својини РС, 

ЈЛС, СПЦ, 

приватној 

својини 

ЈЛС, ТО Буџет ЈЛС, 

Министарство ТТТ, 

EU фондови 

Студија 

геотермалног 

потенцијала 

општине и 

попис 

изворишта са 

локацијама 

2021,2 

Реализација 

истраживања и 

израда 

Елабората 

2022-2024 

Развој бањског 

туризма, 

здравствени, 

SPA&Welllness  

туризам, ваздушне 

бање, заштита и 

одржива употреба 

извора воде са 

лековитим 

својствима 

2 4.Нови туристички 

садржаји у 

градском насељу; 

Туристичко 

рекреативна зона 

река Млава, израда 

пројектне 

документације и 

изградња дела 

садржаја 

План генералне регулације 

насеља Петровац на Млави; 

ПДР Туристичко рекреативна 

зона река Млава - нацрт 

85.000 евра за 

израду пројектне 

докуметације, 

2 милиона евра за 

изградњу садржаја 

Парцеле у 

својини РС, 

ЈЛС,  

приватној 

својини 

ЈЛС, ТО ЈЛС, Министарства, 

ЈПП, ЕУ фондови, 

приватни сектор 

пројектна 

документација 

2022-2023, 

изградња 2023-

2024 

Уређење простора 

поред реке Млаве 

у градском насељу 

и увођење нових 

атрактивних 

туристичких 

садржаја у 

градском насељу 

5

. 

5.Туристичка зона 

Мало Лаоле – 

Ждрело – Крилаш 

Стварање 

платформе за даља 

инвестициона 

Стратегија развоја туризма 

РС7.5. Преглед туристичких 

дестинација, 15. Стиг и Кучајске 

планине, Планине; 

Мастер план туристичке 

17.000 евра за 

израду ПДРа; 

Потребна 

финансијска 

средства за 

Парцеле у 

својини РС – 

Србијашуме, 

кп.бр. 5505 и 

5272 КО 

ЈЛС, ТО, ЈЛС, Министарства, 

ЈПП, ЕУ фондови, 

приватни сектор 

ПДР -2021-

2022; 

Изградња ИС 

Плански регулисан 

простор; Стварање 

платформе за даља 

инвестициона 

улагања; Урађена 

пројектна 
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улагања на потезу - 

Крилаш 

дестинације „Стиг- Кучајске 

планине – Бељаница“ - Изградња 

и опремање туристичке 

инфраструктуре; 

ППО - 5.1. Преглед туристичких 

мотива по предеоним целинама; 

Крилаш – параглајдинг полигон 

 

 

изградњу 

комплекса, 

уређење околног 

терена, изградњу 

водоводног и 

канализационог 

система, 

приступних 

саобраћајница и 

претећих садржаја 

– 6-7 милиона 

евра. 

Ћовдин 2023-2025 

 

документација; 

Изграђена ИС 

6

. 

6.Језеро Кореница Стратегија развоја туризма РС 

7.5. Преглед туристичких 

дестинација, 15. Стиг и Кучајске 

планине, природна богатства 

ППО- Преглед туристичких 

мотива по предеоним целинама; 

Водоакумулација Кореница; 

Туристички комплекси, центри и 

насеља -Купалишно-забавни 

центар „Кореница" 

17.000 евра за 

израду ПДРа; 

Потребна 

финансијска 

средства за 

изградњу 

комплекса, 

уређење околног 

терена, изградњу 

водоводног и 

канализационог 

система, 

приступних 

саобраћајница и 

претећих садржаја 

– 3милиона евра. 

Парцеле у 

својини РС, 

ЈЛС,  

приватној 

својини 

ЈЛС, ТО, МЗ, 

Власници 

парцела 

ЈЛС, Министарства, 

ЈПП, ЕУ фондови, 

приватни сектор 

Израда ПДР -

2022-2023; 

Изградња ИС и 

комплекса 

2024-2025 

 

Стварање 

предуслова за 

изградњу спортско 

-рекреативног 

пункта 

7

. 

7. Потез Витовница 

– Трест – изградња 

проширења на путу 

Витовница Трест; 

Уређење 

излетишта; 

Уређење пешачких 

и бициклистичких 

стаза; Санација 

постојећих 

објеката 

Стратегија развоја туризма РС 

7.5. Преглед туристичких 

дестинација, 15. Стиг и Кучајске 

планине, Планине;Природна 

богатства 

ППО -Преглед туристичких 

мотива по предеоним целинама; 

манастир Витовница, излетиште 

и ловиште „Трест“; Туристички 

комплекси, центри и насеља – 

4 000 евра за 

израду пројектне 

документације за 

проширење пута, 

250.000 евра за 

изградњу 

проширења; 

1.000.000 евра за 

санацију 

постојећих 

објеката 

Парцеле у 

својини РС, 

ЈЛС, СПЦ, 

приватној 

својини 

ЈЛС, ТО, МЗ, 

Власници 

парцела, 

СПЦ 

ЈЛС, Министарства,  

ЕУ фондови 

Пројектна 

документација 

2022 

Изградња 

проширења 

2022-2023 

Урађена пројектна 

документација; 

Изграђена 

проширења на 

путу Витовница-

Трест; Уређена 

излетишта; 

Уређене пешачко – 

бициклистичке 

стазе; 
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Еколошки камп „Трест“ 

Мастер план туристичке 

дестинације „Стиг- Кучајске 

планине – Бељаница“ - Изградња 

и опремање туристичке 

инфраструктуре; Уређење 

излетишта 

8

. 

8.Беловоде – 

Израда Програма 

укључивања 

археолошког 

налазишта у 

туристичку 

понуду; изградња 

тематског парка 

Стратегија развоја туризма РС 

7.5. Преглед туристичких 

дестинација, 15. Стиг и Кучајске 

планине, Културно наслеђе 

ППО – Преглед туристичких 

мотива по предеоним целинама; 

археолошко налазиште 

„Беловоде“; Туристички 

комплекси, центри и насеља – 

Мастер план: Анализа 

туистичких потенцијала – 

Археолошки локалитет 

„Беловоде“ 

Израда планске и 

пројектне 

докуметације 5000 

евра, Имовински 

односи; изградња 

тематског парка са 

пратећим 

садржајима и 

потребном ИС 

2.000.000 евра 

Парцеле у  

приватној 

својини 

ЈЛС, ТО, 

Завичајни 

музеј 

Буџет ЈЛС; 

Министарство 

културе, 

Министарство ТТТ, 

ЕУ фондови, 

Пројектна 

документација 

2022-2023 

Изградња 

тематског 

парка 2024 -

2025 

Израђена планска 

и пројектна 

документација; 

Решени имовински 

односи; Израђен 

Програм 

укључивања 

археолошког 

налазишта у 

туристичку 

понуду; Изграђен 

тематски парк 

Табела 12.   Предлог кључних инвестиционих пројеката 

Извор: План развоја општине Петровац на Млави,  Просторни план општине Петровац на Млави, ПГР насеља Петровац на Млави, Планирани 

пројекти ТО , Завичајног музеја, ОУ Петровац на Млави - Одељење за урбанизам, планирање и развој, Одсек за ЛЕР 
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11. МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ  

 

Ефикасан модел управљања туристичком дестинацијом има задатак да подстакне 

унапређење ове гране привреде и свих сродних и повезаних делатности, побољша 

стандард, а истовремено очува и унапреди квалитет животне средине и  културно 

историјског наслеђа. Општина Петровац на Млави, у складу са тим  водиће рачуна о 

потребама и жељама туриста, али и о простору, као централном фактору на коме се  

целокупан развој и дешава. 

То свакако захтева добру повезаност и координацију свих кључних 

заинтересованих страна и заједнички рад на свим пољима развоја туризма – од јединице 

локалне самоуправе, Туристичке организације, објеката домаће радиности, преноћишта, 

пољопривреде, угоститељства, установа које се баве развојем културе, различитих 

удржења  и свих других чинилаца развоја туризма општине Петровац на Млави. 

 

 

Кључне заинтересоване стране за развој туризма општине Петровац на Млави 

и механизми координације 

 

У циљу обезбеђивања основе  за контролисан и одржив развој туризма на подручју 

општине Петровац на Млави, потребно је анализирати кључне заинтересоване стране, 

поделити улоге, дефинисати облике сарадње и механизме координације. 

Кључне заинтересоване стране и њихове улоге у управљању туристичком 

дестинацијом, можемо сагледати кроз три сектора: јавни, приватни и цивилни. На 

графикону бр. 5, приказан је модел управљања дестинацијом кроз анализу кључних 

заинтерсованих страна сва три сектора, преглед њихових најважнијих 

задатака/надлежности и управљачких тела у циљу успешне реализације Програма.  
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Легенда: 

• Кључне заинтересоване стране 

• Задаци/надлежности 

• Управљачка тела 

Графикон бр.5 - Модел управљања туристичком дестинацијом-јавни, приватни и цивилни сектор 

       Извор:Подаци добијени из анкета и радионица за потребе израде Програма 

 

За дубљу анализу модела управљања дестинацијом, издвојене су најзначајније 

области за које треба дефинисати кључне заинтересоване стране за развој туризма, облике  

сарадње између њих и механизме координације. Као најзначајније за развој туризма и 

управљање дестинацијом анализиране су следеће области: 

1. Обезбеђење одговарајуће планске и пројектне документације; 

2. Обезбеђење потребне инфраструктуре – инфраструктурно опремање и саобраћајно 

повезивање туристичких зона, посебно локација за капиталне инвестиционе 

пројекте; 

3. Управљање дестинацијом и ресурсима - заштита, унапређење и одговарајућа 

презентација природног богатства и културно-историјског наслеђа; 

4. Инвестиције у развој туризма 

- обезбеђење донација и финансија ван буџета ЈЛС. Општина Петровац на Млави је 

неразвијена и буџет за инвестиције је веома мали око 35 - 40.000.000,00 динара. За 

све веће инвестиционе пројекте неопходно је обезбедити учешће републичких 

органа или страних донација; 

-повољна инвестициона клима за привлачење инвестиција у сектор туризма; 

5. Едукација - подизање капацитета људских ресурса, оспособљавање кадра за развој 

и управљање туристичком дестинацијом, добра обученост особља у услужном 

сектору; 
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6. Промоција туристичке дестинације – дигитални маркетинг, промоција на 

сајмовима, штампани материјал.... 

7. Одржавање и уређење (комунална хигијена и одржавање јавних простора и 

зеленила; унапређење простора, објеката, инфраструктуре и туристичке 

сигнализације). 

 

 МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ 

р.б област кључне 

заинтересоване 

стране 

облици сарадње, 

заинтересованих страна 

и заједничке 

активности 

механизми, 

координације, 

контроле и 

праћења   

1 Планска и 

пројектна 

документација 

ЈЛС, ТО 

приватни сектор,  

партиципација, заједничко 

учешће у изради 

документације, 

суфинансирање 

Законски оквир - 

ЗПИ, Програм развоја 

општине и туризма, 

ППО, ПГР 

2 Инфраструктурно 

опремање 

ЈЛС, КЈП, 

Министарства, 

Путеви Србије, 

ЕПС, приватни 

сектор, МЗ, 

сеоска дом. 

суфинансирање, сарадња 

приликом избора и 

реализације ИС пројеката 

Законски оквир - 

ЗПИ, Програм развоја 

општине и туризма; 

Извештаји о 

реализацији 

пројеката;  

3 Управљање 

дестинацијом и 

ресурсима; 
Заштита, 

унапређење и 

презентација 

природног 

богатства и 

културно 

историјског 

наслеђа 

ЈЛС, ТО,  

РЗЗСК, РЗЗП, 

Завичајни музеј, 

КПЦ, ПД Горњак, 

Извиђачи, 

Удужења, МЗ, 

приватни сектор 

Управљање дестинацијом; 

Заштита природних добара 

– Горњачка клисура и 

Трест; Заједничке акције, 

израда планова одрживог 

управљања, Израда 

програма санације и 

рестаурације објеката под 

заштитом;  

Програм развоја 

туризма; Годишњи 

програм рада; 

Финансијски план;        

Режим заштите 

природних и 

културних добара; 

Законски оквир- ЗПИ, 

Закон о заштити 

природе, Закон о 

заштити споменика 

културе; 

4 Обезбеђење 

донација и 

финансија ван 

буџета ЈЛС; 

Презентација и 

промоција у 

циљу привлачења 

инвестиција; 

Помоћ 

приватном 

сектору, 

ЈЛС – Одсек за 

ЛЕР, ТО, 

Министарства, 

РРА, РПК, БУО, 

приватни сектор,  

удружења 

Сарадња приликом писања 

предлога пројекта и 

конкурисања за донације, 

Организовање радионица за 

заједничку израду предлога 

пројекта;  Заједничка 

презентација општине као 

погодног места за 

инвестиције; ЈПП; Израда 

мапа слободних локација за 

инвестиције; 

Уредба о управљању 

капиталним 

пројектима; Закон о 

ЈПП; 

Субвенције; 

Заједнички пројекти; 

Подстицајна 

инвестициона клима; 

Протокол о сарадњи; 

Развојне стратегије; 

Регионална сарадња. 
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удружењима и 

сеоским 

домаћинствима у 

приступу 

инвестиционим 

фондовима 

Записници о 

одржаним 

презентацијама, 

обукама и др. 

5 Едукација, развој 

људских ресурса 

ТО, РРА, 

Образовне 

установе, 

приватни сектор,  

НСЗ, удружења, 

Заједничка организација 

едукација; 

Нови образовни профили у 

средњој школи 

Локални акциони 

план запошљавања, 

Програм развоја 

општине и туризма, 

План за укључивање 

нових профила у 

Средњој школи 

6 Маркетинг, 

промоција 

ТО, ТОС, РРА, 

приватни сектор, 

удружења, 

установе културе, 

спортски савез, 

медији локалног, 

регионалног и 

националног 

карактера 

Сарадња на изради 

промотивног материјала, 

заједнички наступ на 

сајмовима, организација 

изложби, манифестација 

 

Потписивање  

протокола о 

партнерству и 

сарадњи на 

заједничкој 

промоцији; 

Израда заједничког  

Маркетинг плана и 

Плана промотивних 

активности 

7 Одржавање и 

уређење 

(комунална 

хигијена и 

одржавање јавних 

простора и 

зеленила), 

унапређење 

простора, објеката, 

инфраструктуре и 

туристичке 

сигнализације 

КЈП, ЈЛС, ТО, , 

МЗ, удружења 

Израда програма комуналне 

хигијене, одржавања јавних 

простора и  зеленила у 

туристичким зонама; 

Заједничке акције на 

чишћењу и уређењеу; 

Сарадња на изради 

пројектне документације за 

уређење и реконструкцију 

простора, објеката и ИС 

Одлука СО о 

поверавању послова 

на одржавању јавних 

површина и 

комуналне ИС у 

туристичким зонама; 

Табела 13. Модел управљања туристичком дестинацијом по областима 

Извор:Подаци добијени из анкета и радионица за потребе израде Програма 

 

 

На основу анализе табеле бр.13, кључне заинтересоване стране за развој туризма 

туристичке дестинације су: 

- на локалном нивоу: ЈЛС – општина Петровац на Млави, Туристичка организација 

општине, месне заједнице, КЈП „Извор“, Средња школа „Младост“, ЈП Паркинг 

сервис; 

- установе културе- Културно просветни центар, Завичајни музеј, Библиотека „Ђура 

Јакшић“; 

- представници приватног сектора из области туризма, смештаја и угоститељства, 

власници објеката домаће радиности; 
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- Спортски савез општине и друге спортске организације; 

- удружења грађана.  

- на регионалном нивоу: Регионална привредна комора, Регионална развојна 

агенција, Браничевски управни округ, Регионални завод за заштиту споменика 

културе; 

- на националном нивоу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 

Туристичка организација Србије, Удружење туристичких водича Републике 

Србије; Републички завод за заштиту споменика културе, Национална служба за 

запошљавање;  Републички завод за заштиту природе, остала Министарства, 

Путеви Србије, ЕПС. 

 

 

Општина Петровац на Млави има примарну улогу у обезбеђењу одговарајуће 

планске документације, финансирању и изградњи инфраструктуре, креирању подстицаја и 

субвенција, као и опремању локација за инвестиције у области туризма. 

Туристичка организација општине Петровац на Млави основана је Одлуком 

Скупштине општине Петровац на Млави број: 020-199-2005-02 од 16.12.2005. године.      

У Туристичкој организацији запослено је 4 радника од којих 3 у сталном радном односу. 

Делатност Туристичке организације општине Петровац на Млави одређена је чланом 

41. Закона о туризму и Статутом Туристичке организације.  У члану 7. Статута прецизира 

се да Туристичка организација општине Петровац на Млави обавља послове: 

➢ Промоције и развоја туризма општине Петровац на Млави; 

➢ Координирања активности и сарадње између привредних и других субјекта у 

туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији 

туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

➢ Доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; 

➢ Обезбеђења и унапређења информативно-пропагандног материјала којим се 

промовишу туристичке вредности општине Петровац на Млави (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције – 

интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, 

сувенири итд); 

➢ Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на 

територији општине Петровац на Млави, као и друге послове од значаја за 

промоцију туризма; 

➢ Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација који доприносе развоју 

туризма у општини Петровац на Млави; 

➢ Организовања туристичко – информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе 

информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); 

➢ Управљача туристичког простора; 
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➢ Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење 

простора; 

➢ Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 

➢ Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

➢ Друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом. 

Туристичка организација општине Петровац на Млави дужна је да Годишњи 

програм рада и План промотивних активности пре њиховог усвајања, достави ТОС-у на 

прибављање претходне сагласности у делу Плана промотивних активности. 

Туристичка организација општине Петровац на Млави остварује пуну сарадњу са 

чиниоцима у локалној средини, првенствено са онима чији је циљ бављење 

туризмом и развој туризма у општини (прилози бр. 5, 8 и 9).  

Месне заједнице – У општини има 34 насеља и 35 месних заједница. Месна 

заједница „Савремени дом“ је у градском насељу, а остале 34 месне заједнице су у 

сеоским насељима. Туристичка организација општине остварује сарадњу са месним 

заједницама приликом организације традиционалних манифестација и реализације 

заједничких пројеката. За потребе израде Програма, представници месних заједница 

попуњавали су упитнике и одржали састанке са представницима Туристичке организације, 

ради заједничког осмишљавања развоја, пре свега сеоског туризма и уређења простора и 

објеката у сеоским насељима од значаја за туризам. 

Туристичка организација већ дуги низ година  остварује  добру сарадњу са месним 

заједницама у нашој општини. То се пре свега односи на сарадњу приликом организовања  

манифестација. Са МЗ Стамница то је „Бачијада“, МЗ Бистрица „Дани воденичара и 

помељара“, МЗ Кладурово „Жумаријада“, МЗ Каменово  „Дани млавско-хомољских 

пчелара“, МЗ Рашанац „Прасићијада“, МЗ Витовница „Витовнички сабор"... 

КЈП „Извор“ је јавно предузеће основано од стране ЈЛС које се бави комуналном 

делатношћу. Комуналном предузећу треба поверити послове одржавања комуналне 

чистоће и јавног зеленила, уређења и унапређења  јавног простора у туристичким 

насељима. Уколико јавно комунално предузеће нема капацитета за обављање наведених 

послова, послове треба поверити приватним агенцијама, поступком јавних набавки. ТО 

Петровац на Млави сарађује и са КЈП „Извор“ и ЈП „Паркинг сервис“ код организовања 

Фестивала цвећа у Петровцу, Петровачког вашара као и  разних концерата на градском 

тргу. 

Установе културе заједно са ТО општине креирају сва културна дешавања и 

манифестације, која треба уврстити у део туристичке понуде. Најзначајнија сарадња је са 

Културно-просветним центром Петровац.  Дугогодишња сарадња ТО и установа културе 

огледа се у организацији многобројних манифестација и заједничкој медијској промоцији. 

Све установе су подржале израду заједничког календара свих културних и спортских 

дешавања на територији општине који ће бити саставни део заједничког пропагадног 

материјала (Прилог бр.5). 

Сарадња са Културно-просветним центром показала се веома успешна током 

заједничког рада на великом броју манифестација. Ако се зна да се током године одвијају 

у разним терминима двадесетак културно-туристичких манифестација, јасно је да без 
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добре сарадње то не би било могуће. Очекује се и виши степен заједничког рада на 

организацији и промоцији позоришног фестивала „Гулини дани“. 

У сарадњи са Завичајним музејом на више значајних догађаја успешно је 

представљено археолошко налазиште „Беловоде“. Несебична помоћ Музеја огледа се и у 

промоцији верског туризма. Познати смо као „Хомољска Света гора“ са остацима већег 

броја средњевековних цркава и манастира. Треба даље радити на заједничком пружању 

нових услуга верницима, екскурзијама и другим туристима који обилазе ова места и 

објекте. У понуди је и обилазак актуелних изложби у Галерији Завичајног музеја и 

Галерији „Круг“. 

Ако се зна да имамо једну од најбоље уређених библиотека у региону не чуди и 

интересовање ширег круга посетилаца општине да је посете и упознају се са њеним 

активностима и књижевним радом Ђуре Јакшића, чије име носи, као и наших завичајних 

писаца и песника. 

Спортски савез општине и друге спортске организације задужене су за 

организацију спортских дешавања, посебно републичких такмичења (најзначајнија су из 

области атлетике, џудоа, рукомета, као и спортске игре младих). Са Спортским савезом 

општине Петровац на Млави  успешно се сарађује  на организацији Меморијалне трке 

„Драгутин Томашевић“, избора спортисте године и Турнира у малом фудбалу у Петровцу. 

Приватни сектор је носилац главних смештајних и угоститељских капацитета у 

општини и има веома важну улогу у креирању имиџа дестинације. Потребно је одређеним 

субвенцијама подстаћи развој приватног сектора а обукама и образовањем кадрова за 

управљање и рад у туризму, подићи квалитет услуге, понуде и хигијене у туристичким и 

угоститељским објектима. 

Удружења грађана – На територији општине постоји велики број удружења која 

су значајна за развој туризма. ТО у оквиру својих активности сарађује са: 

• Планинарским друштвом „Горњак“; 

• Удружењима жена; 

• Удружењем воденичара из Бистрице; 

• Удружењем гљивара и љубитеља природе „Вилино коло“; 

• Удружењем младих града Петровца; 

• Удружењем грађана „Фабрика“; 

• Мото клубом „Midnight riders“; 

• Одредом извиђача „Млава“; 

• Удружењима пчелара „Млава“ и „Калина“; 

• Ловачким удружењима „Трест“ и „Крилаш“; 

• Удружењем воћара и виноградара; 

• Удружењем љубитеља ситних животиња; 

• Удружењем бачијара из Стамнице; 

• Ауто-мото клубом „ТАТА“. 

 

Сва удружења  заинтересована су за сарадњу и заједнички развој туризма у 

општини и већина је доставила своје дописе са предлогом сарадње, који су део 

документационе основе Програма. 
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У Горњачкој клисури је за посетиоце отворена „Via ferata Gornjak“ пењачко-

планинарска стаза. Ово је друга стаза овакве врсте у Србији, а намењена је како за 

алпинисте тако и за аматерске пењаче. Дужина комплетне трасе износи 1100 метара док је 

дужина постављене сајле 400 метара. За стараоца стазе именовано је Планинарско 

друштво „Горњак“ из Петровца на Млави са којим се остварује изузетно добра 

сарадња. У општини је од стране Планинарског друштва уређено и обележено преко 80км 

планинарских стаза (Прилог бр.10). 

Удружење гљивара и љубитеља природе “Вилино коло" основано је са циљем 

да окупи појединце који ће активно учествовати у проучавању, промоцији и заштити 

природних вредности млавског и хомољског краја. ''Вилино коло'' пружа могућност 

организовања туристичког обиласка локација у Хомољским планинама  (''Гљиварске 

стазе'' на тим локацијама су у плану изградње) на којима се у одређеном периоду године 

могу пронаћи комерцијалне врсте гљива и лековитог и јестивог биља, као и остале врсте 

које могу бити занимљиве сакупљачима и љубитељима природе. Већ је успостављена 

сарадња на заједничком наступу на Сајму туризма у Београду а централна манифестација 

удружења ''У вилином колу- Летња изложба гљива'' уврштена је у календар манифестација 

значајних за развој туризма у општини Петровац на Млави . 

 

Удружење грађана “Фабрика – Петровац на Млави” основано је 04.01.2016. 

године у Петровцу на Млави. Циљеви Удружења су: побољшање образовања деце, младих 

и одраслих путем организовања различитих програма, углавном културних 

манифестација; подстицање креативних потенцијала неафирмисаних или релативно 

афирмисаних уметника; буђење свести о значају грађанских права и вредности, с тим у 

вези и развијање грађанског друштва у пуном смислу те речи. Изузетно посећен музички 

фестивал „ Рокеријада“ у организацији Удружења, организује  се у летњем периоду и има 

велики значај у самој промоцији општине. 

Одред извиђача „Млава“ основан је у октобру 1952. године, под називом „Херој 

Тито“. Одред је променио име у „Млава“ 1995. године. Сталне традиционалне активности 

одреда, поред табора и зимовања су „Бициклијада“, која се одржава у јуну и посвећена је 

Светском дану заштите животне средине, „Ноћ музеја“ у мају, као и различите 

хуманитарне акције. 

Остварена је и сарадња са ловачким удружењима из наше општине (ЛУ 

„Трест“ и ЛУ „Крилаш“), те су створени темељи за будући развој ловног туризма на 

овим просторима. Овакав потез се показао изузетно добрим јер је заинтересованост на 

Сајму туризма у Београду за ловачке потенцијале овог дела Србије била на завидном 

нивоу. У складу са тим и у будућности се планира значајнија сарадња. 

Организовати успешно бројне манифестације и наступе на сајмовима било би 

немогуће без велике помоћи општинских удружења жена, удружења воћара и 

виноградара и удружења пчелара. 

Сваке године Мото клуб „MIDNIGHT RIDERS“ организује у јулу мото скуп у 

Горњачкој клисури. Помоћ у организацији концерата на овој манифестацији пружа 

Туристичка организација. 
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Ауто-мото OFF-ROAD клуб „Нас тата пустио“ на породичном имању организује 

кружне трке теренских возила. Ова специфична адреналинска атракција представља 

својеврсни изазов за све љубитеље овог спорта, а манифестација „Трка теренских возила – 

Тата“ веома је посећена. 

Један од главних задатака свакако је промоција туристичких садржаја општине као 

и информисање јавности о активностима Туристичке организације. Тим поводом 

Туристичка организација општине Петровац на Млави остварује низ контаката са 

медијима локалног, регионалног и националног значаја. 

У области туризма, запажа се досадашња добра координација на различитим 

нивоима сарадње како на локалном, тако и на регионалном и републичком нивоу. Даљи 

рад  свакако треба посветити сагледавању и избору одговарајућих стратегија, кроз које би 

све заинтересоване стране остваривале напредак, даљу интеграцију, комуникацију и још 

плоднију међусобну сарадњу. 

 

На овај начин долази до повезивања свих заинтересованих страна на територији 

општине и шире, њихове интеграције, комуникације, сарадње на свим нивоима, односно 

до стварања ефикасног и флексибилног модела управљања развојем туризма у општини 

као потенцијалној туристичкој дестинацији. Успостављањем ефикасног модела 

управљања на нивоу општине стиче се могућност сталног праћења променљиве 

туристичке тражње и прилагођавања новим захтевима тржишта, унапређења промоције и 

пропаганде која утиче на повећање туристичког промета. 

Предлог сарадње свих ЛТО на нивоу округа  

Туристичка организација општине Петровац на Млави  има развијену сарадњу са 

осталим туристичким организацијама Браничевског округа. Ова пракса континуирано се 

одржава, те се организују и заједнички наступи на Сајму туризма у Крагујевцу и Београду. 

Заједничким снагама се планирају  нови пројекти и заједнички туристички производи 

ЛТО Браничевског округа . 

У циљу побољшања сарадње, видљивости и повезивања туристичких капацитета 

округа и туристичке дестинације Стиг – Кучајске планине, пре свега треба урадити: 

-  регионалну анализу постојећих туристичких потенцијала Браничевског округа и 

околине, као и предлог активности за унапређење истих кроз повећање видљивости и 

остваривање сарадње између локалних ЛТО и осталих туристичких субјеката; 

-      извршити мапирање тренутне туристичке понуде,  

-      израдити јединствену базу понуђача туристичких услуга,  

-      снимити тренутне алате које туристички субјекти користе за промоцију; 

-   развити стратегију за подизање конкурентности туристичке понуде региона, кроз 

повећање видљивости, заједничке наступе на сајмовима и фестивалима, израду 

иновативних решења коришћењем нових технологија и креирањем посебних облика 

туристичке понуде; 

-      предвидети конкретна софтверска решења за промоцију и укључивање туристичких 

субјеката у заједничку понуду на нивоу региона кроз дигитализацију. 
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12. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025.  

Акциони план је усмерен на конкретне пројекте и активности дефинисане у процесу израде Програма које су одређене 

временским приоритетима. Све појединачне мере и области приоритета се међусобно допуњавају, прожимају и међусобно су 

повезане. Акциони план је усаглашен са Стратегијом развоја туризма РС, Планом развоја општине и дефинисаним циљевима 

одрживог развоја туризма. 

Табела 14. Акциони план за период 2021-2025. године 

Приоритетна област/циљ  1. Планска документација/ студије/ База података / Обезбеђивање предуслова за инвестиције у развој туризма 

мера / 

индикатори 

Пројекат / активност Носилац Процењена вредност – ЕУР/ 

начин финансирања 

Ниво 

приоритета  / 

Рок 

Мера: 

 

1.1 Припрема и 

усвајање нових 

планских 

докумената, 

студија и 

пројектне 

документације 

 

:::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

 

- Број усвојених 

планских 

документа 

- Број узрађених 

елабората 

- Број завршене 

пројектно 

техничке 

документације 

- Број парцела са 

решеним 

имовинским 

1. Преглед стања постојеће планске 

документације као основе за развој туризма у 

општини 

2. Израда новог Просторног плана општине 

3. Израда плана детаљне регулације „Туристичка 

зона Крилаш“ 

4. Израда УП Језеро- Еко камп Ждрело 

5. Израда плана детаљне регулације Туристички 

коридор Петровац – Горњачка клисура 

6. Израда плана детаљне регулације зоне језера 

Кореница 

7. Испитивања и израда студије балнеолошког 

потенцијала општине (ваздух, површинске 

воде – извори, геотермалне воде ) 

8. Израда пројектне  документације за 

реконструкцију и пренамену зграде старе ОШ 

у Петровцу 

9. Планска и пројектна документација за 

изградњу тематског археопарка на локалитету 

„Беловоде“ 

10. Израда пројектне  документације за уређење 

туристичко – рекреативне зоне река Млава у 

Петровцу 

11. Пројектна документација за рестаурацију 

објеката Митрополије и Цркве Богородице 

Локална самоуправа 

 

ТО Петровац на 

Млави 

 

Републичке 

институције 

1. / 

 

2. 40.000е / ЈЛС, РС 

 

3. 17.000е /ЈЛС 

 

4. 3.000е/ ЈЛС 

 

5. 15.000е/ ЈЛС, РС 

 

6. 15.000е/ ЈЛС, ЈПП 

 

7. 1.000.000е/ ЈЛС, РС, 

ЕУ фондови 

 

8. 60.000е /ТО, ЈЛС, РС 

 

9. 50.000е/ ТО, Завичајни 

музеј, ЈЛС, РЗЗСК 

 

10. 80.000е /ЈЛС, ТО 

 

11. 15.000е/ ТО, Завичајни 

музеј, ЈЛС, РЗЗСК 

 

 

1.2021 – 2022. 

2. 2022- 2023. 

3. 2022- 2023. 

4. 2022-2023. 

5. 2022-2023. 

6. 2023-2024. 

7. 2022-2023. 

8. 2021-2022. 

9. 2023-2024. 

10. 2022-2024. 

11. 2022-2023. 

12.2022-2023. 

13.2021-2025. 
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односима пречисте у Ждрелу 

12. Израда пројектне документације за изградњу и 

уређење кампова и глампинг зона 

13. Решавање имовинско правних односа у 

туристичким зонама 

 

 

12. 15.000е/ ТО, ЈЛС, ЈПП 

 

13. / 

Мера: 

1.2. Израда базе 

података 

неопходних 

елемената из 

области туризма 

::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатор: 

Формирана база 

података 

1. Активности прикупљања података, израда 

упитника, рад на терену, обрада прикупљених 

података, дефинисање процедура, израда 

анализа и табела по областима 

2. Анализа постојеће документације и података, 

статистичко праћење, формирање базе 

података 

- ТО 

Петровац 

на Млави 

- ОУ  

Петровац 

на Млави 

 

1. 1.000е/ ТО 

2. 1000е/ТО 

Високи 

приоритет 

2021 – 2022. 

у току 

 

 

 

Приоритетна област 2. Развој постојећег и креирање и надоградња комплементарног туристичког производа 

мера Пројекат / активност Носилац Процењена 

вредност – ЕУР/ 

начин 

финансирања 

Ниво 

приоритета / 

рок 

2.1.Повезивањe  

чиниоца понуде на 

нивоу туристичке 

дестинације           

:::::::::::::::::::::::::::::: 

1. Анализа и испитивање постојеће понуде и услуга, 

стања и сегментираности тржишта, анализа 

конкуренције 

2. Формирање радних група за појединачне туристичке 

производе 

ТО Петровац на Млави 

Радне групе за појединачне 

производе             (планинари, 

удружења жена, воденичара, 

младих, пчелари...) 

1.1.000е / ТО 

2./ 

3.2.000e/TO 

1.2021 – 2022. 

2.2022-2023 

3.2022-2023 
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Индикатори: 

-број формираних 

радних група и 

одржаних 

радионица 

-број израђених 

планова развоја 

појединачних тур. 

производа 

 

3. Израда планова развоја појединачних туристичких 

производа 

Мера: 

2.2. Даљи развој 

постојећих 

елемената 

туристичког 

производа 

:::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-израђен програм 

активирања 

фолклорног 

наслеђа; 

- израђен Програм 

једнодневних и 

вишедневних 

посета 

-број израђених 

Програма развоја 

појединачних 

туристичких 

1.Идентификација фолклорног и гастрономског 

наслеђа и специфичних производа локалне српске и 

влашке културе – израда базе података 

2. Рад на даљем развоју постојећих аутентичних 

манифестација посвећених локалној привредно – 

туристичкој специфичности општине (Бачијада, 

Жумаријада, Сабор воденичара и помељара...)- израда 

предлога /програма развоја манифестација 

3. Активирање локалног фолклорног (традиционалног) 

наслеђа- израда предлога /програма активирања 

4. Сегментација  туристичког тржишта за потребе 

развијања појединачних туристичких производа 

 

5. Даља афирмација пакета једнодневне и вишедневне 

туристичке понуде  у складу са тражњом на 

туристичком тржишту – израда програма једнодневних 

и вишедневних посета општини (нпр. програми 

продужених викенда ) 

6. Сеоски туризам – израда програма развоја сеоског 

туризма 

7. Активни туризам – мапирање свих потенцијала из 

области активног туризма, сарадања са ССО, ПД 

Горњак - израда програма развоја активног туризма као 

туристичког производа, попис свих објеката и терена 

од значаја за активни туризам, израда пројектно 

- ЈЛС 

- Завичајни музеј 

- Културно – 

просветни центар 

- МЗ 

- Удружења ликовних 

уметника, грађана, 

НВО 

- ТО Петровац на 

Млави 

1-10 - 5.000е / ТО 

11. 5000е/ ТО 

 

 

2021-2025 
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производа 

- број израђених 

пројектних идеја 

техничке документација за објекте и потребну 

инфраструктуру (висећи мост, још једна ферата, 

адреналин парк) 

8. Културни туризам – мапирање свих елемената 

културног наслеђа (материјалних и нематеријалних), 

израда програма за њихову презентацију и укључивање 

у туристичку понуду 

9. Кампови и глампинг – израда програма са 

одређивањем локација за уређење кампова и глампинг 

зона, као и зона специјалних облика смештаја 

10.  Тематски путеви – путеви меда и вина, израда 

програма за  њихову презентацију и укључивање у 

туристичку понуду 

11. Припрема пројектних идеја за даљи развој и 

побољшање туристичке инфраструктуре у циљу 

развоја појединачних туристичких производа 

 

Приоритетна област 3. Повећање смештајног капацитета и  подизање квалитета услуга у туризму  (формирање нових и развој постојећих услуга) 

мера Пројекат / активност Носилац Процењена вредност 

– ЕУР/ начин 

финансирања 

Ниво 

Приоритета / 

Рок 

 

3.1 Подстицање и 

усмеравање локалног 

становништва за  бављење 

туризмом, (едукација, 

субвенције) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Идикатор: 

% повећања смештајних 

1. Повећање категорисаног смештајног 

капацитета 

2.Помоћ и саветодавна функција везано за  

категоризацију објеката 

3.Одређивање простора за камповање, 

бунгалове – израда студије 

4.Припрема пројектних идеја за инвестиције 

на проширењу и изградњи нових смештајних 

капацитета 

5. Стварање могућности за укључивање у 

понуду смештаја  породичних објеката који 

ТО Петровац на Млави, 

ОУ Одељење за урбанизам, 

ЛЕР 

1-2: / 

3-4: 10000е /ТО 

5 / 

2021-2025. 
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капацитета 

 

се налазе на територији општине, а тренутно 

се не користе за становање 

Мера: 

3.2 Подстицање 

предузетништва у 

области туризма 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатор: 

- Ширење лепезе 

услуга 

1. Идентификација недостајућих услуга 

у области туризма у целој општини и 

на одређеним локацијама 

2. Ширење лепезе услуга и покретање 

иницијатива у различитим секторима 

предузетништва везаним за 

туристичку привреду, посебно у 

областима идентификованих 

недостајућих услуга (помоћ у изради 

пројектних идеја, бизнис планова, 

субвенције за развој туристичких 

услуга) 

ТО Петровац на Млави, 

ОУ Одељење за ЛЕР 

1./ 

2. мин. 10.000е/год. 

/ЈЛС, ТО, РС 

1.2021-2022. 

2.2022-2025 

 

Мера: 

3.3 Обука и умрежавање 

различитих чиниоца 

(пружаоца) услуга у 

туризму 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-број лиценцираних 

туристичких водича 

-број обучених 

планинарских водича 

- број одржаних едукација 

и радионица 

 

1. Оспособљавање најмање 2 

лиценцирана локална туристичка 

водича 

2. Додатне едукације за пружаоце 

услуга смештаја у сеоским 

домаћинствима 

3. Обука планинарских водича 

4. Додатне едукације за угоститеље 

5. Едукативне радионице за удружења 

жена 

6. Организација и спровођење 

едукативних активности             

(предавања, радионице, студијска 

путовања..) намењених усавршавању 

заинтересованих правних и 

физичких лица  за бављење 

туризмом на територији општине 

1. ТО Петровац на 

Млави, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

2. ТО Петровац 

3. Спортски савез 

општине, ПД Горњак 

4. Национална служба 

за запошљавање, РРА 

5. ТО, РРА, НСЗ 

6. ТО, Национална 

служба за 

запошљавање, РРА 

 

1. 1000е/ТО 

2. / 

3. / 

4. / 

5. 500е/ ТО 

6. 2000е/ ТО, 

РРА, ЈЛС 

2021-2025. 
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Приоритетна област 4. Амбијент и имиџ дестинације / унапређење услова за инвестиције 

мера Пројекат / активност Носилац Процењена активност – 

Еур/ начин финансирања 

Ниво 

приоритета/ 

Рок 

4.1. Зонирање 

туристичких атракција 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатор: 

-број туристичких зона 

1. Туристичка зона Бистрица – израда студије 

са програмом развоја Музеја на отвореном и 

пратећих садржаја, пројектним идејама и 

начином унапређења 

2. Туристичка зона Ждрело – израда студије 

са планираним развојем насеља у циљу 

изградње туристичког места са заокруженом 

понудом услуга и садржаја, а истовремено 

очувањем и унапређењем квалитета животне 

средине и културно- историјских добара и 

целина. 

3. Туристичка зона Крилаш – израда студије 

у циљу формирања туристичке зоне и израда 

Плана детаљне регулације, са дефинисаним 

начином уређења локације и изградње, као и 

максималним капацитетом који неће  

угрозити природни амбијент 

4. Туристичка зона Јежевац – израда студије 

развоја туристичког локалитета 

5. Туристичка зона Витовница – Трест – 

израда студије у циљу формирања 

туристичке зоне и дефинисање начина 

уређења и развоја локације који неће  

угрозити природни амбијент 

6. Туристичка зона Кореница – израда 

студије развоја туристичког локалитета 

7. Туристички локалитет „Беловоде“ – израда 

студије развоја туристичког локалитета 

ТО 1-7: 7.000е/ ТО 2021-2023. 
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Мера: 

4.2. Унапређење 

постојеће и изградња 

нове инфраструктуре 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-дужина узграђених 

стаза, путева у км, 

-број нових паркинг 

места, 

-број нових 

прикључака на ИС 

1. Изградња пешачке стазе са расветом 

Мало Лаоле-Ждрело- Горњачка 

клисура 

2. Уређење пута Бистрица – Ждрело 

(планинска етапа) 

3. Уређење пута Витовница – Трест – 

изградња проширења, пројектна 

документација и извођење радова 

4. Уређење паркиркиралишта у 

Бистрици, Горњачкој клисури, 

Ждрелу, Каменову, Петровцу... 

5. Изградња елекроенергетске и 

комуналне инфраструктуре у 

туристичким зонама Крилаш, 

Јежевац, Трест 

6. Извођење радова на ојачању 

конструкције и неопходних 

ревитализација на воденицама 

1. ЈЛС,TO, РС 

2. ЈЛС, ТО 

3. ЈЛС, ТО 

4. Паркинг сервис 

5. КЈП, ЕПС 

6. ТО, ЈЛС, МЗ, 

Удружење 

воденичара 

 

1. 900.000e/ ЈЛС, РС 

2. 220.000e/ЈЛС 

3. 220.000e/ЈЛС, РС 

4. 130.000e/ ЈЛС, 

Паркинг сервис 

5. 3.000.000е/ КЈП, 

ЕПС, ЈЛС 

6. 40.000е /ТО, ЈЛС, 

РС 

2021-2025. 

 

Мера: 

4.3. Унапређење 

туристичке 

инфраструктуре 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-број и дужина 

уређених стаза, 

-број нових садржаја; 

- број нових пројеката: 

- број реконструисаних 

објеката 

1. Уређење и обележавање шетачких 

(trekking) и бициклистичких  стаза 

(Ждрело, Бистрица, Трест, 

Крилаш...) 

2. Уређење спортских и дечијих 

садржаја у туристичким зонама -

дечија игралишта, забавни паркови, 

трим стазе, авантура парк 

3. Уређење градске плаже у Петровцу 

4. Уређење кеја између моста код 

Кошуте и моста код пијаце, израда 

пројектне документације и дела 

садржаја 

1. ТО, СС, ПД Горњак 

2. ТО, ЈЛС, СС 

3. ТО, ЈЛС 

4. ЈЛС 

5. ССО, ПД Горњак 

6. ССО, ПД Горњак 

7. ТО, МЗ, Удружења 

8. ТО, МЗ, Удружења 

9. ТО, ЈЛС, МЗ, 

1.50.000е/ ТО, СС 

2. 100.000е/ ЈЛС, ТО, СС 

3. 25.000е/ ТО, ЈЛС 

4. 45.000е/ ТО, ЈЛС 

5. 19.000е zip line/ СС 

6. 20.000е/ ТО, ЈЛС, МЗ, 

Удружења 

7. 50.000е/ ТО, ЈЛС, 

Удружења, ЕУ 

8. 100.000е/ ТО, ЈЛС, 

2021 – 2025. 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                             ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025.  

108 

 

5. Горњак – адреналин парк         

(изградња zip line и висећег моста у 

Горњачкој клисури, Via Ferata na још 

једном потезу у Горњачкој клисури 

 

6. Формирање музеја на отвореном у 

Бистрици 

 

7. Уређење инфраструктуре за 

презентацију туристичких 

потенцијала  на постојећим 

туристичким локацијама - 

атракцијама ( туристичке инфо – 

табле, инфо – центри, сувенирнице, 

продавнице локалних производа, 

визиторски центар, дигиталне 

презентације, WR,... ) 

 

8. Партерно уређење простора за 

одржавање манифестација у 

насељима где се одржавају 

најпосећеније манифестације 

9. Кампови, глампинг (Ждрело, 

Крилаш) – израда пројектне 

документације 

10. Туристичка сигнализација – 

постављање туристичке 

сигнализације на целој територији 

општине 

11. Изградња планинарског дома у 

Ждрелу и/или реконструкција 

постојећих објеката који се не 

користе 

12. Уређење објеката некадашњег 

извиђачког дома на Трeсту – у 

мултифункционални објекат 

(решавање имовинских односа) 

 

 

Удружења 

10. ТО, ЈЛС 

11. ТО, ЈЛС 

12. ССО, ПД Горњак 

 

Удружења, ЕУ 

9. 20.000е/ ЈЛС, ЈПП 

10. 15.000е/ ТО, РС 

11. 26.000е/ СС 

12. 120.000е/ ЈЛС, ТО,  
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Мера: 

4.4. Подстицање 

инвестиција у туризму 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

- Број уређених 

локација 

- Број нових 

инвестиција 

- Израђен 

програм 

1. Решавање имовинских односа 

2. Формирање атласа локација са  

предлогом инвестиционих пројеката 

3. Организовање активности везаних за 

састанке, радионице и презентације 

са потенцијалним инвеститорима 

4. Обезбеђење локација за нове 

инвестиције у туристичку 

супраструктуру уступањем парцела у 

власништву РС 

5. Активности везане за учешће у 

пројекту Link up 

6. Уређење нових локација и 

туристичких садржаја у градском 

насељу 

7. Израда програма подстицаја са 

пратећим финансијским 

инструментима за инвестиције у 

туризму на територији општине 

1. ТО, ЈЛС, МЗ, 

приватни сектор, РС 

2. ТО, ЈЛС, МЗ, 

приватни сектор 

3. ТО, ЈЛС 

4. ЈЛС, РРА, ТО 

5. ТО, РРА, ЈЛС 

6. ТО, ЈЛС 

7. ЈЛС, ТО 

1. / 

2. 5000e / ТО, ЈЛС, РРА 

3. 300e / ТО 

4./ЈЛС, РС 

5./ 

6. 5000000е/ЈЛС, РС 

7. 500е/ЈЛС,ТО 

1.2021-2025 

2. 2022-2023 

3.2022-2023 

4.2022-2023 

5.2021-2022 

6.2022-2025 

7.2022-2023 

 

 

Мера: 

4.5. Подстицање 

одговорног пословања 

и одрживог развоја 

животне средине и 

природних екосистема    

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатор: Израђен 

катастар 

 

1. Активности везане за заштиту, 

одржавање и побољшање квалитета 

природних туристичких атракција- 

Израда  катастра природних тур. 

атракција, анализа стања, предлози 

за унапређење стања и туристичку 

презентацију уз контролисан развој 

туризма у складу са капацитетом 

простора 

 

1.ТО, ЈЛС, КЈП, МЗ, 

Удружења, Завод за заштиту 

природе РС, приватни 

сектор 

 

 

1. 1000е / ТО 

 

2021-2022 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                             ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025.  

110 

 

Мера: 

4.6.Профилисање 

општине и стварање 

идентитета на тржишту 

/ брендирање 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-осмишљен аутентичан 

бренд 

-број промоција и 

посета на друштвеним 

мрежама 

1. Развој и реализација програма 

брендирања Петровца као нове 

атрактивне туристичке дестинације у 

Србији, 

2. Интензивна промоција новог 

туристичког бренда на дигиталним 

медијима и свим великим 

туристичким догађајима у земљи и 

свету. 

ТО, ЈЛС 1. 1000е / ТО 

2. 20000е /ТО 

1.2021-2022 

2.2022-2025 

Мера: 

4.7.Унапређење 

управљања 

дестинацијом 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-основана јединица 

КЈП; 

-формиране радне 

групе; 

-успостављен систем 

контроле и праћења 

квалитета 

1. Повећање капацитета кључних локалних 

чиниоца развоја туризма : ЈЛС – инспекција 

(контрола хигијене у угоститељским 

објектима), КЈП – оснивање  јединице за 

одржавање јавних простора ; ТО – 

усавршавање кадрова за развој и праћење 

иновативних туристичких производа 

2. Координација, интеракција и сарадња свих 

актера развоја туризма на различим  нивоима 

– формирање радних група за потребе 

управљања дестинацијом 

3. Мониторинг и даља истраживања 

Успостављање система за праћење и 

контролу квалитета услуга, праћење 

задовољства туриста, истраживање потреба 

туриста и туристичке потрошње, редовне 

анкете, праћење рецензија на друштвеним 

мрежама 

1.ЈЛС, КЈП, ТО 

2. ЈЛС, КЈП, ТО,Установе 

културе, Удружења 

3. ТО, ЈЛС 

У оквиру редовних 

активности ОУ, ТО и КЈП 

2021-2025. 
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Приоритетна област 5. Сегментација, тржишно позиционирање, маркетинг 

мера Пројекат / активност Носилац Процењена вредност / 

ЕУР/ начин 

финансирања 

Ниво 

приоритета / 

Рок 

Мера: 

5.1.Унапређење 

промоције и 

комуникације 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-формирана архива 

-израђени видео садржаји 

-израђен нови сајт ТО 

-број посета и лајкова на 

друштвеним мрежама; 

-број нових садржаја на 

туристичким платформама, 

тотему 

-израђена мобилна 

апликација 

-израђен нов промотивни 

материјал 

-број емисија, прилога, 

спотова... 

-број активног учешћа на 

1. Формирање фото и видео архиве 

2. Израда краћих промотивних видео 

садржаја 

3. Рад на осавремењивању сајта 

4. Присутност на друштвеним мрежама 

facebook, instagram, twiter... 

5. Промоција путем националних 

интернет платформи 

6. Интеракција са туристима путем тотема 

7. Израда мобилне апликације туризма 

општине, отварање блога и you tube 

канала ТО 

8. Дизајн и израда различитих 

промотивних материјала 

9. Присутност у медијима – различит 

едукативни и забавни садржај (израда 

емисија, прилога, спотова, кампања...) 

10. Учешће на различитим догађајима 

(сајмови, фестивали, манифестације, 

скупови) 

11. Повећање капацитета ТО - усавршавање 

кадрова за дигитални маркетинг, дизајн 

и видео презентацију и развој 

ТО, Удружења 1-13 : 50.000е/ ТО 2021-2025 
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сајмовима и фестивалима 

-број  обучених радника 

- формирана мрежа 

удружења 

- број нових сувенира 

иновативних туристичких понуда и 

производа  у складу са трендовима у 

свету 

12. Израда сувенира - специфичних за 

туристичке атракције у општини 

(формирање мреже удружења жена 

ради израде  сувенира) 

13. Дигитална реконструкција и 

презентација културно историјског 

наслеђа (пр.Митрополија и Мала црква) 

Мера: 

5.2.Унапређење 

сарадње са 

Туристичком 

организацијом Србије и 

подстицање адекватних 

маркетиншких 

активности 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

-Број промо кампања 

-број заједничких програма 

-број презентација и 

радионица 

-број активног учешћа на 

међународним сајмовима 

1. Учешће у различитим промо 

кампањама (на пр. Туристички 

караван Моја Србија, Србијом кроз 

градове, Сајам сувенира, гастро 

фестивали...) 

2. Израда различитих заједничких 

програма и брошура (нпр. 52 

викенда, Укуси Србије...) 

3. Презентације, радионице и 

састанци у организацији ТОС-а 

4. Излагање локалног промо 

материјала у Инфо центру ТОСа 

5. Заједничко учешће на 

међународним сајмовима 

1. ТО, 

Удружења 

жена, 

фолклорни 

ансабли, 

приватни 

сектор 

2. ТО, 

Удружења 

жена, 

фолклорни 

ансабли, 

приватни 

сектор 

3. ТО,ТОС 

4. ТО, ТОС 

5. ТО, ТОС 

1. 500е/ ТО 

2. 500е/ТО 

3. 300е/ТО 

4. / 

5. 1000/ТО 

2021-2025 

Мера: 

5.3.Унапређење сарадње са 

другим Туристичким 

1. Заједничка промоција на 

различитим туристичким 

дешавањима – заједнички 

штанд свих ЛТО Браничевског 

1. ТО, локалне 

ЛТО 

Браничевског 

1. 700е/ ТО 

2. 700е/ ТО 

2021-2025 
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организацијама; 

Успостављање заједничке 

туристичке понуде са 

општинама Браничевског 

округа 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатори: 

- Број заједничких 

промоција, 

наступа, пројеката, 

туристичких 

производа 

- Израђен портал 

 

округа, заједнички промо 

материјал... 

2. Промоција локалних 

произвођача на фестивалима у 

организацији других локалних 

ТО 

3. Сарадња на припреми и 

реализацији заједничких 

пројеката (финансираних из 

буџета РС и ЕУ фондова) 

4. Заједнички туристички 

производи Браничевског 

округа– пр. бициклистичке 

руте, путеви вина...-  

5. Израда заједничког 

туристичког портала 

округа 

2. ТО, друге 

ЛТО, 

локални 

произвођачи 

и удружења 

3. ЛТО 

Браничевског 

округа, РРА, 

прекограничн

и партнери, 

различита 

удружења 

4. ЛТО 

5. ЛТО 

 

3. / 

4. 1000е/ТО 

5. 10.000е/ ЛТО 

округа 

Мера: 

5.4.Сарадња са 

рецептивним и емитивним 

туристичким агенцијама и 

различитим удружењима 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Индикатор: 

- број израђених програма 

посета и предлога 

итинерера 

1.Сарадња при изради различитих програма 

посета (понуда туристичких производа 

општине); 

2.Пружање различитих видова помоћи везаних 

за интеракцију са туристима, предлози 

итинерера... 

1. ТО, туристичке 

агенције, удружења 

2. ТО и туристичке 

агенције, удружења 

У оквиру редовних 

активности ТО 

2021-2025 
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13. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Туризам као комплексна привредна грана са изузетним мултипликативним 

потенцијалом, представља вид својеврсне индустрије која у себи обухвата велики број 

активности и заинтересованих страна које су укључене у креирање туристичког производа 

на дестинацији. Сарадњом свих чинилаца, односно добрим функционисањем свих карика 

у „ланцу туристичке понуде“, долази и до остваривања адекватне туристичке потрошње 

на територији општине, као и подстицања локалне економије. 

Евидентно је да се туризам задњих година као појава веома модификовао, а услед 

ситуације која је тренутно задесила цео свет ( вирус корона – COVID 19 ) мораће да се 

мења и у будућности. Према јануарском извештају Светске туристичке организације 

Уједињених нација међународни доласци туриста досегли су 2018. године 1,4 милијарде. 

Наводи се поређење да су 1950. године износили 25 милиона, 1998. године - 602 милиона 

и да се до 2030. очекује да тај број досегне 1,8 милијарди међународних долазака туриста 

(Брајан Луфкин, https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-49748997). Оно што међународни 

експерти за туризам прогнозирају у будућности је промена самих мотива туриста и 

откривање нових дестинација. 

 

Слика . Предвиђања туристичких експерата за опоравак туризма 

Извор:https://www.weforum.org/agenda/2021/02/tourism-industry-covid19-recovery-government-response/ 

Савремена туристичка истраживања су и пре пандемије COVID 19 указивала на 

појаву такозваног „претераног туризма“ који утиче на стварање превеликих гужви, 

негативно расположење локалног становништва, уништавање природне средине. Наводи 

се да се приступа изради нових програма који промовишу избегавање гужви и апликација 

https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-49748997
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које у себи садрже предлоге нових дестинација које не укључују постојање негативних 

ефеката масовног туризма, односно својеврсно распоређивање туристичке тражње у 

складу са одрживошћу која свакако у будућности треба бити примарна у сваком 

пословању. Овакву ситуацију треба искористити и општина Петровац на Млави и 

представљање на туристичком тржишту томе прилагодити. 

Израдом Програма развоја туризма општине Петровац на Млави у датом периоду, 

кроз анализу постојећег стања развоја туризма, дефинисањем кључних туристичких 

производа општине, кључних туристичких тржишта, развојног модела, циљева и 

пројекција одрживог развоја туризма, кључних инвестиционих пројеката, модела 

управљања и акционог плана, дате су тачне одреднице по којима би се туризам на 

територији општине даље развијао. Током израде Програма примењена је адекватна 

методологија рада, док правни и  плански основ представљају сва релевантна докумената, 

стратегије, прописи и акта (превасходно Стратегија развоја туризма Републике Србије) 

неопходних за даљи развој туризма на територији општине. SWOT анализом  дефинисане 

су снаге, слабости, могућности и опасности у самом представљању општине на 

туристичком тржишту. 

Мере предвиђене Планом развоја општине Петровац на Млави 2020-2027, у циљу 

успостављања квалитетног туристичког производа, разрађене су у оквиру Акционог плана 

- кроз сарадњу и формирање заједничке понуде општина Браничевског округа,  

брендирање и промоцију, као и израду програма подстицаја за инвестиције у туризму. 

Програмом развоја туризма предвиђена је и извесна неминовност  да се захтеви 

потенцијалних туриста мењају и да ће се и даље мењати. Општина као потенцијална 

туристичка дестинација треба да прати промене и да се прилагођава у складу са својом 

сегментираношћу тржишта. Уочљиво је да су се на територији општине Петровац на 

Млави већ профилисали посетиоци који долазе у овај крај и чији се примарни мотиви у 

великој мери поклапају са модерним глобалним  туристичким захтевима везаним за овакве 

дестинације (здрава животна средина, здрав начин живота, активности на отвореном, 

адреналинске атракције, релакс садржаји, аутентична гастрономија, културни садржаји...). 

Овакав однос према развоју туризма на територији општине, захтева стални рад на 

обогаћивању и афирмацији туристичке понуде и уређењу постојећих и нових туристичких 

локалитета. Повезивањем и усклађивањем свих чинилаца који утичу на развој туристичке 

понуде, утицаће се и на квалитет и стицање одговарајућег жељеног имиџа и изборити за 

место на туристичком тржишту. Самим тим стиче се могућност сталног праћења 

променљиве туристичке тражње, и прилагођавања новим захтевима тржишта, унапређења 

промоције и пропаганде која утиче на повећање броја туриста, као и боље сарадње на 

свим нивоима. 

Неопходно је у сваком тренутку водити рачуна о стању на туристичком тржишту и 

вршити потребне анализе и профилисање сегмената који се тичу постојеће и потенцијалне 

туристичке тражње усмерене ка овом делу Србије. На тај начин, добија се слика 

понашања потенцијалног госта (односно потрошача), његовог става, афинитета, жеља и 

типа личности, коме можемо одговорити адекватном туристичком понудом у складу са 
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могућностима и капацитетима којима располажемо. Тако ће се створити оквири и за 

квалитетно маркетиншко размишљање  и деловање. Атрактивност општине, односно 

природни и антропогени потенцијал, као и представљање, стварање идентитета - 

брендирање, утицаће на даљи ток постојања на туристичком тржишту. 

Основна суштина активности на развоју туристичких производа општине Петровац 

на Млави треба бити базирана на квалитеној туристичкој основи, садржају и маркетингу 

(доброј причи и квалитетном имиџу дестинације). Туристима поред добрих услова и 

квалитетне услуге, треба  обезбедити добар и квалитетан доживљај. Адекватним 

позиционирањем и даљим радом на туристичким производима и новим садржајима (у 

складу са Стратегијом развоја туризма РС), општина Петровац на Млави  профилисаће се 

на туристичком тржишту и на прави начин одговорити захтевима туриста. 
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14.  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 
1. Графички прилог бр. 1 - Туристичка мапа општине Петровац на Млави 

2. Графички прилог бр. 2 – Приказ елемената туристичких производа 

3. Графички прилог бр. 3 – Културно- историјско наслеђе 

4. Графички прилог бр. 4 – Природна богатства 

5. Графички прилог бр. 5 – Планине / Активни туризам 

6. Графички прилог бр. 6 – Петровац на Млави 

7. Графички прилог бр. 7 - Петровац на Млави – културна дешавања и 

манифестације 

8. Графички прилог бр. 8 – Музеј на отвореном Бистрица – Стаза воденица 

9. Графички прилог бр. 9 – Планинарске стазе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта бр. 1



Карта бр. 2 – Приказ елемената туристичких производа

1. Културно - историјско наслеђе1. Културно - историјско наслеђе

2. Планине / Активни туризам

3. Здравствени туризам / Spa & Wellness

    Гастро понуда и манифестације

5. Рурални туризам

4.

Легенда



Манастириште Митрополија
Манастириште
Црква Богородице Пречисте

 Археолошко налазиште
Беловоде

Етно комплекс Бистрица

С р е д њ е в е ко в н и  г р а д
Ждрело – остаци утврђења 

Панарија – извор и капела

Карта бр. 3 – Културно - историјско наслеђе

Камени мост 

Манастир Свете Тројице

Манастир Витовница

Манастир Решковица



Трест - Борова шума 

Вукан

Река Млава

Лукин камен 

Карта бр. 4 - Природна богатства

Језеро Кореница

Језеро Ждрело

Водопад, БистрицаРека Бистрица

Река Витовница - Трест

Горњачка клисура



Карта бр. 5 - Планине / Активни туризам 

Јежевац - планинарење Језеро Кореница - риболов

Река Бистрица

Via Ferrata - Горњак 

Килаш - параглајдинг

1 . П е ш а ч о- б и ц и к л и с т и ч к а  с т а з а  Ка м е н о в о 
2 . С т а з а  з а  џ и п о в е  – К а м е н о в о 
3 . К о р е н и ц а  – р и б о л о в 
4 . М л а в а- р и б о л о в 
5 . К р и л а ш  – п а р а г л а ј д и н г 
6 . Ј е ж е в а ц ,  В у к а н ,  Л у к и н  к а м е н- п л а н и н а р е њ е 
7 . В и а  ф е р а т а 
8 . Г о р њ а ч к а  к л и с у р а  – а л п и н и з а м 
9 . Ж д р е л о  – Р У Ц- С П А 
1 0 . Б а з е н  О л и м п и к ,  Л е с к о в а ц 
1 1 . Т р е с т ,  п л а н и н а р е њ е ,  ш е т њ а ,  л о в 

Бициклистичка стаза,
Трест

Река Млава  - риболов

Пешачко-бициклистичка
стаза, Каменово

Стаза за теренска возила,  Каменово

Ждрело - РУЦ - Wellness/spa

Базен Олимпик, Лесковац



Црква Св. Вазнесења

Градски парк

Биоскоп «Дело» и галерија «Круг»

КПЦ Петровац на Млави

Градска плажа
Спортска хала
«Драгутин Томашевић» Ф.К. »Слога» Петровац на Млави

Скупштина општине
Петровац на Млави

Карта бр. 6 - Петровац на Млави

Завичајни музеј

Библиотека «Ђура Јакшић»



Дани млавско-хомољских пчелара,
Каменово

Трка «Драгутин Томашевић»
Бистрица - Петровац на Млави Новогодишњи вашар 

Турнир у малом фудбалу
Петровац на Млави

Летњи Вашар 

Рокеријада 

Дани меда 

Гулини дани

Сајам цвећа - Петровац 

Ноћ музеја

Карта бр. 7 - Културна дешавања и манифестације
Петровац на Млави



Графички прилог бр. 8 - Музеј на отвореном Бистрица – Стаза воденица 



Графички прилог бр. 9 – Планинарске стазе - Основа
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15.  ПОПИС ТАБЕЛА, ГРАФИКОНА И СЛИКА 
 

Табеле 

Табела 1. – Средња годишња температура, влажност ваздуха и падавине у Петровцу на 

Млави за период од 2008. до 2019. године 

Табела 2. Број запослених за период од 2016. до 2019. године 

Табела 3. Кретање броја предузетника у периоду од 2017. до 2020. године 

Табела 4. Кретање броја привредних друштава у периоду од 2017. до 2020. године 

Табела  5. Смештај на територији општине Петровац на Млави 

Табела  6. Угоститељски објекти ресторанског типа на територији општине Петровац 

на Млави 

Табела 7. Број запослених у туризму у општини Петровац на Млави у 2019. години 

Табела 8а: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект људских ресурса 

Табела 8б: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект инфраструктуре и саобраћаја: 

Табела 8ц: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект туристичких производа: 

Табела 8д: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект усклађености са другим 

делатностима: 

Табела 8е: Табеларни приказ SWOT анализе кроз аспект маркетинга и дистрибуције: 

Табела 9 . Табеларни приказ елемената туристичких производа општине Петровац на 

Млави у односу на кључне туристичке производе и кључне вредности дестинације Стиг-

Кучајске планине у Стратегији развоја туризма РС 

Табела 10. Пројекције очекиваног броја ноћења у периоду од 2021-2025.године 

Табела 11 . Табеларни приказ конкурентских предности и недостатака општине 

Петровац на Млави у односу на општине Аранђеловац и Бачки Петровац 

Табела 12.   Предлог кључних инвестиционих пројеката 

Табела 13. Модел управљања туристичком дестинацијом по областима 

Табела 14. Акциони план за период 2021-2025. године 
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17.  ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ  ПРОГРАМА 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 

ПЕРИОД 2021 – 2025. 
 

 

 

Програм развоја туризма општине Петровац на Млави за период 2021-2025, усвојен 

је  Одлуком Скупштине општине Петровац на Млави број______од ________ и ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Петровац на 

Млави“. 

 

Након усвајања Програм развоја туризма општине Петровац на Млави за период 

2021-2025, биће објављен на интернет страници Туристичке организације општине 

Петровац на Млави. 
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ТОС – Туристичка организација Србије 

ОУ – Општинска управа 

СО – Скупштина општине 

БУО – Браничевски управни округ 

ЛТО – Локалне туристичке организације 

ППО – Просторни план општине 

ПДР – План детаљне регулације 

ПГР – План генералне регулације 

ПД – Планинарско друштво 

РС – Република Србија 

ЕУ – Европска унија 

ЈП – Јавно предузеће 

ЈПП – Јавно – приватно партнерство 

КЈП – Комунално јавно предузеће 

КПЦ – Културно просветни центар 

ЛЕР – Локални економски развој 

НВО – Невладина организација 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

MICE - Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions 

РЗЗСК – Републички завод за заштиту споменика културе 

РЗЗП – Републички завод за заштиту природе 

РЗЗС – Републички завод за статистику 

РРАБП – Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље 
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ИС – инфраструктура 
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УО – управни одбор 
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ПРИЛОГ БР. 1 

УПИТНИК ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ 

Упитник спроводи Туристичка организација општине Петровац на Млави за потребе 

стварања базе података везане за пословање угоститељских објеката на територији 

општине, за потребе израде Програма развоја туризма 

НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА :_____________________________________________ 

КОЛИКИ ЈЕ КАПАЦИТЕТ РЕСТОРАНА (МАКСИМАЛАН БРОЈ СЕДЕЋИХ МЕСТА)?_________________ 

ДА ЛИ ПОСЕДУЈЕТЕ ЛЕТЊУ БАШТУ?          ДА          НЕ 

КОЛИКО ЈЕ КАПАЦИТЕТ ЛЕТЊЕ БАШТЕ (АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА)?    ___________________________ 

ДА ЛИ ПРУЖАТЕ УСЛУГЕ ПРЕНОЋИШТА?      ДА           НЕ 

КОЛИКО СОБА ИМАТЕ (АКО ИМАТЕ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТ)?______________________________ 

КОЛИКИ ЈЕ БРОЈ КРЕВЕТА?_____________________________ 

ДА ЛИ ПОСЕДУЈЕТЕ „HACCAP“ СТАНДАРД?     ДА           НЕ 

ДА ЛИ СЛУЖИТЕ ЛОКАЛНЕ СПЕЦИЈАЛИТЕТЕ?       ДА          НЕ 

КОЈЕ ? (АКО СТЕ ПРЕТХОДНО ЗАОКРУЖИЛИ ДА)  

______________________________________________________ 

ДА ЛИ УПОТРЕБЉАВАТЕ ЛОКАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ?    ДА       НЕ 

КОЈЕ ? (АКО СТЕ ПРЕТХОДНО ЗАОКРУЖИЛИ ДА) 

_________________________________________________________ 

ДА ЛИ ПРИЛАГОЂАВАТЕ МЕНИ СЕЗОНИ?          ДА        НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ ВИНСКУ КАРТУ ЛОКАЛНИХ ВИНА?        ДА      НЕ 

ДА ЛИ ПРИЛАГОЂАВАТЕ ПОНУДУ ЗАХТЕВИМА ГОСТИЈУ?      ДА     НЕ 

ДА ЛИ У МЕНИЈУ ИМАТЕ ПОНУДУ ОРГАНСКЕ  ХРАНЕ?           ДА       НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАН МЕНИ ЗА ВЕГЕТАРИЈАНЦЕ?      ДА      НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ МЕНИ ПОСНЕ ХРАНЕ?        ДА     НЕ 

ДА ЛИ ОРГАНИЗУЈЕТЕ РАЗЛИЧИТА СЛАВЉА И ДОГАЂАЈЕ?      ДА      НЕ 

ДА ЛИ СТЕ ФЛЕКСИБИЛНИ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ГОСТА?          ДА          НЕ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОПЦИЈА МАЊИХ ПОРЦИЈА?               ДА           НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ ДЕЧИЈИ МЕНИ?                 ДА              НЕ 
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ДА ЛИ ДАЈЕТЕ ПОПУСТ НА ГРУПЕ?       ДА       НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ ДЕЧИЈИ НАМЕШТАЈ (СТОЛИЦЕ,СТОЛОВЕ...)?        ДА        НЕ 

ДА ЛИ РЕЦИКЛИРАТЕ ОТПАД?                 ДА              НЕ 

ДА ЛИ РАДИТЕ КЕТЕРИНГ?                      ДА                НЕ 

ДА ЛИ АНАЛИЗИРАТЕ ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ?                 ДА              НЕ 

ДА ЛИ ПОСВЕЋУЈЕТЕ ПАЖЊУ ПРОМОЦИЈИ?                    ДА                НЕ 

ДА ЛИ РАДИТЕ ФЛАЈЕРЕ ИЛИ НЕКЕ ДРУГИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ?           ДА       НЕ 

ДА ЛИ НАГРАЂУЈЕТЕ ЛОЈАЛНЕ ГОСТЕ?           ДА         НЕ 

ДА ЛИ ЈЕ У ВАШЕМ ОБЈЕКТУ ДОСТУПАН БЕСПЛАТАН WI- FI?       ДА       НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ СВОЈ САЈТ?      ДА          НЕ 

ДА ЛИ КОРИСТИТЕ СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITER...)?             ДА          НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ КЊИГУ УТИСАКА?          ДА           НЕ 

ДА ЛИ КОМЕНТАРИ ИЗ КЊИГЕ УТИСАКА ИМАЈУ УТИЦАЈ НА ВАШЕ ПОСЛОВАЊЕ?         ДА       НЕ 

ДА ЛИ ПРИХВАТАТЕ ДА БУДЕТЕ У КАТЕГОРИЈИ ПРЕПОРУКА МЕСЕЦА ЗА УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ?     

ДА            НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ ОДРЕЂЕНУ ОСОБУ КОЈА ЈЕ ЗАДУЖЕНА ЗА ПР АКТИВНОСТИ?       ДА       НЕ 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ: _______________ 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:_________________ 

ВАШИ ПРЕДЛОЗИ (СУГЕСТИЈЕ) ЗА БУДУЋИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА : 

 

ИМЕ И КОНТАКТ ОСОБЕ КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА 

ТУРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ: 
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ПРИЛОГ БР. 2 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Анкета : 
ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА ТУРИСТА 

ГДЕ СТЕ СМЕШТЕНИ? (НАЗИВ ОБЈЕКТА ) 

1. Ваши мотиви за долазак у општину Петровац на Млави су били: 

1._ Природне лепоте овог дела Србије 

2._Културна богатства општине (историјске и религијске знаменитости) 

3._Одмор и релаксација 

4._Рекреација 

5._Повољни климатски услови 

6._Локална гастрономија 

7._Смештајни капацитети, гостопримство домаћина 

8._Посета родбини,пријатељима 

9._Близина других туристичких атракција региона (излети) 

10._Угоститељска понуда (забава,изласци) 

11._Посао 

12._Здравствени/wellnes садржаји 

13._Нешто друго _____________________________ 

 

2. Да ли сте први пут у општини Петровац на Млави?       ДА         НЕ 

 

3. Како сте сазнали за ову дестинацију? 

14._Путем медија 

15._Путем интернета 

16._На сајмовима, фестивалима, манифестацијама 

17._Преко туристичке агенције 

18._Преко различитих удружења 

19._Од пријатеља, родбине 

20._Остало, наведите како _________________ 

 

4. Где сте смештени током боравка у општини Петровац на Млави? 

21._У објекту домаће радиности 

22._У РУЦ „Ждрело“ 

23._Код рођака/пријатеља 

24._Нешто друго, где____________________________ 
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5. На који начин је организован Ваш долазак? 

25._Властита организација (молимо Вас наведите превозно средство)------------------------------ 

26._Организација туристичке агенције 

27._Неки други начин, како ___________________________ 

 

6. Бројевима од 1 ( веома незадовољан ) до 5 ( веома задовољан ) оцените степен свог 

задовољства: 

Природним лепотама дестинације 1           2         3          4          5 

Културно – историјским вредностима 1           2         3          4          5 

Чистоћом околине 1           2         3          4          5 

Гостољубивошћу становништва 1           2         3          4          5 

Личном сигурношћу током боравка 1           2         3          4          5 

Смештајном понудом 1           2         3          4          5 

Туристичком сигнализацијом 1           2         3          4          5 

Квалитетом саобраћајница у општини 1            2         3         4          5 

Услугом у угоститељским објектима 1            2         3         4          5 

Локалном гастрономијом 1             2        3         4          5 

Могућношћу за спортске и рекреативне 

активности 

1             2        3         4          5 

Садржајима за децу 1            2         3         4          5 

Понудом садржаја за забаву 1            2         3         4          5 

Односом цене и квалитета 1            2         3         4           5 

 

7. Колико остајете у општини Петровац на Млави? 

28._Без ноћења 

29._1-3 ноћења 

30._4-7 ноћења 

31._Више од 7 ноћења 
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Подаци о испитанику 

Пол:               мушки     женски 

Старост:       20 – 29      30 – 39    40 – 49   50 – 59      60 – 69     70  и више 

Степен образовања :   основна школа       средња   школа        факултет ( мастер )         докторат 

Место сталног боравка:         град         село 

Да ли бисте поново посетили општину Петровац на Млави?            ДА            НЕ 

 

Хвала на одвојеном времену за анкету! 
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ПРИЛОГ БР. 3 – Упитник за МЗ 

АНКЕТУ СПРОВОДИ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У СВРХУ 

ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА  И ФОРМИРАЊЕ 

АРХИВЕ ВЕЗАНЕ ЗА НАСЕЉА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

НАСЕЉЕ : _________________________________________________ 

БРОЈ СТАНОВНИКА У НАСЕЉУ:_______________________________ 

БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА:______________________________________ 

ОКВИРНИ БРОЈ ЉУДИ НА РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ:________________ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ШКОЛА У СЕЛУ?          ДА        НЕ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ДОМ КУЛТУРЕ У СЕЛУ?          ДА       НЕ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ У СЕЛУ?         ДА         НЕ 

ДА ЛИ ИМАТЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У СЕЛУ?       ДА        НЕ 

КОЈЕ ( АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА )? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________- 

 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ЦРКВА У СЕЛУ?         ДА         НЕ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ НЕКО ДРУГО САКРАЛНО МЕСТО У ВАШЕМ МЕСТУ (СВЕТО МЕСТО)?       ДА         НЕ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ РЕКА (ПОТОК) У ВАШЕМ МЕСТУ?    ДА           НЕ 

КОЈА (АКО ПОСТОЈИ)?   __________________________________________ 

ДА ЛИ ПОСТОЈИ НЕКА ПРИРОДНА АТРАКЦИЈА У ВАШЕМ МЕСТУ (ПЛАНИНСКИ ВРХ,ИЗВОР...)?           

ДА       НЕ 

КОЈА (АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА )?  _______________________________________________________ 

ДА ЛИ У ВАШЕМ МЕСТУ ПОСТОЈИ РЕСТОРАН ИЛИ НЕКИ ДРУГИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ? 
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ДА        НЕ 

КОЈИ (АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА)? _____________________________________________________ 

ДА ЛИ У ВАШЕМ МЕСТУ ПОСТОЈИ ПРОДАВНИЦА ПРЕХРАМБЕНЕ РОБЕ?  ДА      НЕ 

ДА ЛИ У ВАШЕМ МЕСТУ ПОСТОЈЕ ДОМАЋИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ ИЗДАВАЊЕМ СМЕШТАЈА 

ТУРИСТИМА?        ДА           НЕ 

ДА ЛИ У ВАШЕМ МЕСТУ ПОСТОЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОСОБЕ ЗА БАВЉЕЊЕ ТУРИЗМОМ?     ДА     НЕ 

ИМЕНА И КОНТАКТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОСОБА (АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА)__________________ 

 

 

 

ДА ЛИ У ВАШЕМ МЕСТУ ПОСТОЈЕ СЛОБОДНЕ ПАРЦЕЛЕ У ВЛАСНИШТВУ МЗ ИЛИ ОПШТИНЕ 

ПОГОДНИХ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА?        ДА        НЕ 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ   (АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА):________________________________________ 

 

 

ИМЕ ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:__________________________________________________ 

КОНТАКТ  (БРОЈ ТЕЛЕФОНА, E MAIL ):_____________________________________________________ 

ХВАЛА НА ОДВОЈЕНОМ ВРЕМЕНУ 
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ПРИЛОГ БР. 4 

Примена начела одрживог туризма у општини Петровац на Млави 

 

1. Заштићена природне и културне 

тачке у општини Петровац на 

Млави 
- Заштићене природне целине 

- Сакрални објекти као споменици 

културе 

- Заштићено непокретно туристичко 

наслеђе 

- Објекти народног градитељства 

- Просторно културно – историјска 

целина од великог значаја 

- Индустријски објекти 

2. Менаџмент технике везане за 

посетиоце општине Петровац на 

Млави 
- Зонирање општине 

- Потенцијални „honeypots“ на територији 

општине 

- Рестрикција возила 

3. Еколошки аспект 
- Уравнотежени модел планирања 

- Ревизија 

- Сертификација 

4. Потенцијални носећи капацитет 

туристичких тачака општине 
- физички носећи капацитет 

- еколошки носећи капацитет 

- друштвени носећи капацитет 

- допустив носећи капацитет 

- тачке дозвољених промена 

5. Индикатори одрживог туризма на нивоу општине 
- Коришћења природних и културних ресурса 

- Одлагање отпадака 

- Загађивање на дестинацији 

- Туристички објекти 

- Економска корист за локалну заједницу 

- Доношење одлука 

- Број туриста 

- Утисак о дестинацији 

Списак заштићених културних добара у општини Петровац на Млави 
Сакрални објекти који су на територији општине Петровац на Млави утврђени за споменике 

културе: 

- Црква Благовештења, остаци Митрополије и пећинске испоснице код Ждрела у Горњаку – 

споменик културе од великог значаја ( Одлуком Скупштине СРС бр.29 од 29.03.1979. год. „Сл. 

Гласник СР Србије“ бр. 14/79 ) 

- Манастир Успење Богородице у Витовници – споменик културе од великог значаја (Одлуком 

Скупштине СРС бр. 74 од 28.06.1983. год. „Сл. Гласник СРС“ бр. 28/1983 ) 

- Црква Св. Вазнесења у Петровцу ( Одлуком СО Петровац бр. 020-22 од 01.03.1983. год) 

- Црква Св. Михаила, стара школа и старо гробље у Шетоњу ( Одлуком СО Петровац бр. 020 - 

142 од 04. 06. 1986. год ) 

- Црква Св. Петра и Павла у Рановцу ( Одлуком СО Петровац на Млави бр. 020 – 86 / 87-01 од 

20. 05. 1987. год ) Пре цркве првобитно су утврђене три иконе Решењем Републичког завода за 

заштиту споменика културе у Београду 287 / 1 од 10. 03. 1969. год. Икона Христа на престолу 

из средине 18. века; Икона Богородице са Христом, Св.  Николом, Св. Јованом, Св. Георгијем, 

Св. Савом, Св. Симеоном и Св. Димитријем из 1835. рад Живка Павловића Молера и икона Св. 

Петра и Павла из 1837. 

- Четири иконе на иконостасу цркве у Орешковици ( Решењем Републичког завода за заштиту 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025. 

 

 

споменика културе у Београду бр. 1342 / 1 од 16. 09. 1970. год ) 

Заштићено непокретно културно наслеђе: 

- Комплекс зграда: Суд, Скупштина општине Петровац и Стара пошта који је Одлуком 

Скупштине општине Петровац на Млави бр 020 – 25 од 30. децембра 1983. године проглашен 

за непокретно културно добро – споменик културе и Стара механа Тасића Одлуком Владе РС 

бр. 633 – 609 / 98 – 15 од 20.02.1998. године утврђена за споменик културе 

Од објеката народног градитељства на територији општине Петровац на Млави за споменике 

културе утврђени су: 

- Стара механа породице Животић у селу Орљеву (Одлуком СО Петровац на Млави проглашена 

је за непокретно културно добро – споменик културе бр. 020- 141/86 од 04.06. 1986. године ) 

- Ваљавица у крају званом Љештар у атару села Бистрица ( Одлуком СО Петровац на Млави 

проглашена је за непокретно културно добро – споменик културе бр. 020- 49/82 од 30. 03. 1982. 

године ) 

- Воденица Добрице Ивковића у Малом Лаолу (Одлуком СО Петровац на Млави проглашена је за 

непокретно културно добро  - споменик културе бр. 020- 29/88 – 01 од 10. 02. 1988. године ) 

- Воденица Ђорђа Трифуновића у Мелници (Одлуком СО Петровац на Млави проглашена је за 

непокретно културно добро – споменик културе бр. 020 – 28 / 88-01 од 10.02.1988. године ) 

- Собрашица у селу Ћовдин ( Одлуком СО Петровац на Млави проглашена је за непокретно 

културно добро – споменик културе бр. 020 – 50 од 30. 03. 1982. године ) 

За просторну културно – историјску целину од великог значаја утврђен је : 
- Део села Бистрица – рурална целина са воденицама на Бистрици и ваљавице на извору реке 

Бистрице  ( Одлуком Скупштине СРС утврђена је за нкд – просторно културно – историјску 

целину од великог значаја, бр. 150 од 26. 11. 1987. године ) 

Индустријски објекти : 
- Камени мост у Буровцу 

- Стари млин у Лесковцу 

 

Заштићена природна добра у општини Петровац на Млави 

 
- Храст лужњак у дворишту старе основне школе у Петровцу на Млави 

- Храст лужњак у порти цркве у Петровцу на Млави 
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Прилог бр. 5 Календар манифестација 

 МАНИФЕСТАЦИЈА ДАТУМ МЕСТО ОРГАНИЗАТОР 

1

. 

„Бакарна лисица“ 06.02.2021.  

прва субота у 

фебруару 

Каменово ЛУ „Трест“ 

2

. 

„Шакалијада“ 13.02.2021. 

друга субота у 

фебруару 

Панково ЛУ „Трест“ 

3

. 

„Ледена патка Млаве“ 21.02.2021. 

трећа субота у 

фебруару 

Дубочка ЛУ „Трест“ 

4

. 

„Дани млавско-

хомољских пчелара“ 

Први викенд у 

априлу 

Каменово КПЦ, ТО Петровац 

5

. 

„Дани воденичара и 

помељара“   

Мали Ускрс Бистрица КПЦ, ТО Петровац 

6

. 

„Бачијада“ МАЈ  

прва субота 

после 

Ђурђевдана 

Стамница КПЦ, ТО Петровац 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025. 

 

 

7

. 

Изложба дигиталне 

фотографије 

МАЈ Петровац УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ 

8

. 

 

Фестивал цвећа и меда Последњи 

викенд у мају 

Петровац ЈКП Извор, ТО Петровац 

9

. 

„Меморијална трка 

Драгутин Томашевић“ 

МАЈ 

последња 

субота у мају 

Бистрица-

Петровац 

Спортски савез 

1

0

. 

Спортске игре младих МАЈ Петровац Спортски савез 

1

1

. 

Крос РТС МАЈ Петровац Спортски савез 

1

2

. 

Инструментални 

акустични перформанс 

МАЈ Петровац УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ 

1

3

. 

„Ћирилица -огледало 

српске душе“ 

ЈУН Велики  Поповац КПЦ 

1 Сеоске спортске игре ЈУН Сваке године у Спортски савез 
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4

. 

другом селу 

1

5

. 

Турнир у малом 

фудбалу 

ЈУН-ЈУЛ Петровац Спортски савез 

1

6

. 

„Ивањдански сабор“ 7.јул Бошњак КПЦ 

1

7

. 

Вашар 21.јул Петровац ЈКП Извор 

1

8

. 

Жумаријада ЈУЛ Кладурово КПЦ 

1

9

. 

„Рановачки летњи 

сусрети“ 

ЈУЛ Рановац КПЦ 

 Пантелејски сабор 9.август Стамница КУД „Вук Караџић“ и 

Удруженје жена 

„Стамничанке“ 

2

0

„Балкански фестивал 

влашке културе и 

АВГУСТ Манастирица КПЦ 
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. обичаја“ 

2

1

. 

Великогоспојински 

Сабор 

29.август Витовница КПЦ 

2

2

. 

„Игра коло у срцу 

Ћовдина“ 

АВГУСТ Ћовдин КПЦ 

2

3

. 

„Мед извор здравља“ 2.септембар Петровац КПЦ 

2

4

. 

Други Вашар 2.септембар Петровац ЈКП Извор 

2

5

. 

Фестивал „Цвет на 

длану“ Специјални 

завод Стамница   

СЕПТЕМБАР Стамница КПЦ   

2

6

. 

„Лов дивљих свиња“ последња 

субота у 

децембру 

Манастирица ЛУ „Трест“ 

2

7

. 

„Божићни вашар“ 25.12.-20.01. Петровац ТО Петровац, ЈКП Извор, 

Спортски центар 



ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗА ПЕРИОД   2021 – 2025. 

 

 

Прилог бр. 6 – Подаци добијени анализом анкете -  Испитивање ставова туриста 

Мотиви за долазак туриста у општину Петровац на Млави 

Природне лепоте 6.6% 

Културна богатства општине 6.6% 

Одмор и релаксација 27% 

Смештајни капацитети, гостопримство домаћина 20% 

Близина других туристичких атракција 6.6% 

Угоститељска понуда 13.3% 

Здравствени туризам 13.3% 

Посао 6.6% 

Туристи који први пут посећују општину Петровац на Млави 60% 

Како су туристи сазнали за ову дестинацију 

Путем медија 14.3% 

Путем интернета 14.3% 

Преко туристичке агенције 14.3% 

Од пријатеља, родбине 42.8% 

Преко различитих удружења 14.3% 
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На који начин је огранизован долазак туриста 

Властита организација 57.1% 

Организација туристичке агенције 42.9% 

Просечне оцене степена задовољства туриста (од 1 до 5) 

Природне лепоте дестинације 4.8 

Културно-историјске  вредности 3.5 

Чистоћа околине 4 

Гостољубивост становништва 5 

Лична сигурност током боравка 5 

Смештајна понуда 4.5 

Туристичка сигнализација 3.7 

Квалитет саобраћајница у општини 3.9 

Услуга у угоститељским објектима 4.3 

Локална гастрономија 4.2 

Могућност за спортске и рекреативне активности 4 

Садржаји за децу 3.7 
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Понуда садржаја за забаву 3.7 

Однос цене и квалитета 5 

Колико просечно ноћења остварују туристи у општини Петровац 

1-3 ноћења 42.8% 

4-7 ноћења 47.8% 

Више од 7 ноћења 9.4% 

Подаци о туристима 

20-29 год 14.3% 

30-39 год 14.3% 

40-49 год 42.8% 

50-59 год 28.6% 

Средње образовање 57.2% 

Високо образовање(факултет и мастер) 28.5% 

Докторске студије 14.3% 

Туристи којима је место сталног боравка град 100% 

Туристи који би поново посетили општину Петровац 95% 

 



 

 

ПРИЛОГ БР.7 - ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ 

ПРИРОДНЕ  ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ 

Геолошке 

карактеристике 

простора 

Општина се налази на контакту две геоморфолошке целине које су условиле 

постојеће физичко- географске карактеристике. Део територије који припада 

огранцима Хомољских планина, односно југоисток општине, одликује 

заступљеност разноврсних облика насталих као резултат сложеног деловања 

ендогених и егзогених фактора манифествованих кроз тангецијалне, 

радијалне и епирогене покрете, затим абразионог, крашког, флувијалног 

процеса, денудације и других фактора који су више или мање имали одраз у 

коначном формирању рељефа. Деловањем егзогених ерозивно - 

акумулативних процеса знатно је измењен рељеф настао под утицајем 

ендогених сила. У иницијални тектонски рељеф усечени су разноврсни и 

веома сложени облици флувио - денудационог и крашког карактера који дају 

основни печат савременом рељефу овог краја (Миљковић, 1992 ). 

 

Клима Географски положај овог простора, указује на његову припадност умерено-

континенталној климатској зони, односно на режим умереноконтиненталне 

климе са четири годишња доба. Прелазна доба се одликују временском 

променљивошћу, док су лета услед утицаја Азорског антициклона са доста 

стабилним временом и повременим пљусковитим падавинама локалног 

карактера. 

 

Хидрографија Језера: Кореница и Ждрело; Реке и потоци: Млава, Бусур, Чокордин, 

Витовничка река, Бистричка река, Бошњачки поток, Везичевска река, 

Решковица, Дубоки поток, Браничка река, Мелничка река, Стамничка река, 

поток Бољетин, поток Виров, поток Цикавац, Шетоњска река, Ћовдински 

поток,  Велики поток. Извори:Извор лековите воде Точурак, Малолаолски 



 

 

кладенац, , извор Чибуковица поље, извор Водица, Кучпарски извор, извор 

Слана, извор Коточка, извор Зуква, извор Панарија, извор Ладне воде… 

Биљни свет Природна вегетација-шуме меких лишћара са примесама равничарских врста 

храста, јасена, бреста, брезе, клена, ове шуме прате разне врсте жбуња и све 

врсте шумског воћа. Узгајана вегетација-од ботаничких вртова издваја се 

ботаничка башта Милета Стојиловића у селу Табановац, која броји преко 

хиљаду врста различитих биљака, такође ту се налази и јединствен музеј 

тикава. 

 

Животињски свет Дивље животиње-срна, зец, веверица, шумски миш, пух, јеж, кртица, твор, 

ласица, лисица, јазавац, рода, букавац, сива чапља, црна лиска, барска кока, 

дивља пловка глухара, разне врсте голубова, детлића, дневних и ноћних 

грабљивица.  

Домаће животиње: коњ, крава, свиња, овца, коза, пас, мачка, кокошка, гуска, 

пловка, морка. Зоолошких вртова нема. Ловишта- Трест и Крилаш 

Заштићена природна 

баштина 

Заштићена природна добра - храст лужњак у црквеној порти у Петровцу на 

Млави и храст лужњак у дворишту старе основне школе у Петровцу на 

Млави. 

 СТВОРЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ 

Заштићена културно-

историјска баштина 

Ваљавица звана Љештар у атару села Бистрица, Воденица Добрила Ивковића 

у Малом Лаолу, Воденица Ђорђа Трифуновића у селу Мелница, део села 

Бистрица просторно културно-историјска целина (воденице, школа, црква, 

месна канцеларија), зграда старе механе Мирослава Животића у Орљеву, 

камени мост на Буровачкој реци у селу Буровац, комплекс зграда Суда, 

Општине и Старе поште у Петровцу, кућа Јована Рајића у Малом Лаолу, 

Манастир Витовница са црквом Успења Пресвете Богородице, неолитско 

насеље Беловоде између Крвија и Великог Лаола, остаци манастира 

Митрополија и Благовештење, римско утврђење Градац у Великом Лаолу, 



 

 

собрашица у селу Ћовдин, стара кућа Љубише Јанковића у Лесковцу, стара 

механа Тасића у Петровцу на Млави, Црква Св. Петра и Павла у Рановцу, 

Црква Св. Архангела Михајла , стара школа и гробље у Шетоњу, Црква Св. 

Вазнесења у Петровцу на Млави, 4 иконе на иконостасу цркве Св.Марине у 

Орешковици  

Култура живота и 

рада 

Неговање заједничког обележавања сеоске славе-заветине; традиционално 

обележавање дана мртвих-задушнице (врло изражено код Влаха) 

гастрономија-жмаре, од традиционалних заната издвајају се воденичари, 

лецидери, опанчари и вуновлачари;  

Знамените личности и 

историјски догађаји 

Историјске личности- Драгутин Томашевић, Отац Тадеј, Драгољуб 

Милосављевић Гула, Бранко Лазић,  Пауљ Матејић, Петар Добрњац, Милутин 

Петровић Ера … Историјски догађај-Милошево расељавање села Добрња (као 

одмазду за нелојалност војвода Првог српског устанка), Битка на брду Велики 

Бубањ у Првом светском рату. 

Манифестације и 

кутурна и спортска 

дешавања 

„Бакарна лисица“ 

„Шакалијада“ 

„Ледена патка Млаве“ 

„Дани млавско-хомољских пчелара“ 

„Дани воденичара и помељара“   

„Бачијада“ 

Изложба дигиталне фотографије 

Фестивал цвећа и меда 

„Меморијална трка Драгутин Томашевић“ 

Спортске игре младих 

Крос РТС 

Инструментални акустични перформанс 

„Ћирилица -огледало српске душе“ 

Сеоске спортске игре 

Турнир у малом фудбалу 



 

 

„Ивањдански сабор“ 

Вашар 

Жумаријада 

„Рановачки летњи сусрети“ 

„Балкански фестивал влашке културе и обичаја“ 

Великогоспојински Сабор 

„Игра коло у срцу Ћовдина“ 

„Мед извор здравља“ 

Други Вашар 

Фестивал „Цвет на длану“ Специјални завод Стамница   

„Лов дивљих свиња“ 

„Божићни вашар“ 

Културне и верске 

установе 

КПЦ, Завичајни музеј у Петровцу на Млави, Галерија „Круг“ у Петровцу на 

Млави, Галерија у Средњој школи у Петровцу на Млави, Галерија у холу 

КПЦа у Петровцу на Млави,  Позориште „Драгољуб Милосављевић Гула“ у 

Петровцу на Млави,  

Цркве: Св. Вазнесења у Петровцу на Млави, Св. Константина и Јелене у 

Бистрици, црква у Буровцу, Св. Илије у Везичеву, Св.Илије у Великом 

Поповцу,  Св. Петра и Павла у Великом Лаолу, црква у Добрњу, Св. Тројице у 

Ждрелу, Св. Константина и Јелене у Каменову, Св. Великомученика Георгија 

у Крвију, црква у Манастирици ,Св. Марине у Орешковици, Св. Марка у 

Панкову, Св. Петра и Павла у Рановцу, Св.Тројице у Рашанцу, Св. Томе у 

Табановцу, Св. Три Јерарха у Ћовдину, Св. Арханђела Михајла у Шетоњу 

Манастир Витовница, Манастир Решковица, остаци средњовековних цркава у 

Ждрелу-Митрополија, Манастир, Црква Богородице пречисте. 

Природна лечилишта РУЦ „Ждрело“ и извор термо- минералне воде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Архива ТО 

 

 

Спортско-

рекреативни објекти 

и терени 

Спортски центар „Драгутин Томашевић“ у Петровцу на Млави, спортска сала 

Средње школе у Петровцу на Млави, теретана на отвореном код Средње 

школе у Петровцу на Млави; Стадион ФК Слоге, Стадион ФК Трговачки, 

Спортски терени СШ „Младост“, тениски терени у парку, базен Олимпик;  у 

већем броју насеља у општини Петровац постоје спортски терени за фудбал, 

мали фудбал, кошарку и сл. 

Туристичке стазе и 

путеви 

Пешачко-бисиклистичка стаза у Каменову, уређене и обележене планинарске 

стазе  

Атракција због 

атракција 

Виа ферата; алпинистички смерови у Горњачкој клисури; Полигон– стаза за 

џипове у Каменову; Видиковци; Аква парк у Ждрелу; Дечија игралишта у 

градском парку у Петровцу на Млави; 

Коцкарнице: Фараон, Адмирал, Максбет, Моцарт, 365, Сокер;   

Туристичке пара-

атракције 

Туристичка инфраструктура:  градска плажа у Петровцу, градски парк у 

Петровцу са дечијим игралиштима и тениским теренима, вештачка стена у 

сали СШ „Младост“, планинарске стазе, трекинг стазе.  

Образовни: Школе страних језика;  

Здравствени: Стоматолошке ординације (дентални туризам) 



 

 

Прилог бр. 8   Анализа Анкете МЗ 

Рб. МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

БРОЈ 
СТАНОВН
ИКА 

БРОЈ 
ДОМА
ЋИНСТ
АВА 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКЕ 
АТРАКЦИЈЕ 

РЕКА /ПОТОК УГОСТИТЕЉСКИ 
ОБЈЕКТИ 

ДОМАЋИНСТВ
А КОЈА СЕ БАВЕ 
ТУРИЗМОМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЗА БАВЉЕЊЕ 
ТУРИЗМОМ 

1. БИСТРИЦА 582 199 1.Дани воденичара и 
помељара ; 
2.Великогоспојински сабор ; 
3.Трка Драгутин  Томашевић 

Планински 
врх 
Суморовац 
912 мнв 

Бистричка 
река 

1.Кафана Јасен 
2.Кафе Бахус;  
3.Етно крчма 
Ђеринац 

нема Горица 
Маринковић 
0638524951 
Живорад 
Марковић 
0638055052 
Малиша Рајић 
062358272 
Винко 
Милосављевић 
0601320039 

2. БОШЊАК 338 137 Ивањдански сабор, 
Такмичење села 

Брда Коса 
(271м), 
Жедне воде 
(256м), Точак 
(186м) 

Чокординск
и поток и 
Бошњачки 
поток 

нема нема Нема података 

3. БУРОВАЦ 734 239 нема Камени мост Бусур Кафе “Oaзa”      
kaфe” Каспер”     
Xbox играоница 
“Toзa 501” 

нема нема 

4. БУСУР 1013 302 Дани „Симе Симића“ Бусурско 
језеро и 
језеро 
Кореница 

Бусур Бифе „Клуб“ нема нема 

5. ВЕЗИЧЕВО 375 125 Дани Миље Везиље Велико брдо Везичевска 
река 

нема нема нема 



 

 

6. ВЕЛИКИ 
ПОПОВАЦ 

1144 297 „Ћирилица слово српске 
душе“, Такмичење села 

Излетиште 
Бучура 

Поток нема нема нема 

7. ВЕЛИКО ЛАОЛЕ 1713 554 Такмичење села Археолошки 
локалитет 
Беловоде и 
Градац, 
лековити 
извор 
Брстине 

Бусур Кафе „Елит“ нема нема 

8. ВИТОВНИЦА 171 69 Госпојински дани Манастир 
Витовница, 

Трест 

Витовничка 
река 

нема нема нема 

9. ВОШАНОВАЦ 280 138 нема нема Поток 
Чокордин 

Сеоска кафана нема нема 

10. ДОБРЊЕ 537 184 Дани Петра Добрњца Споменик 
Петру 
Добрњцу, 
археолошко 
налазиште на 
потезу 
Саставци 

Поток звани 
Река, Извор 
лековите 
воде 
„Точурак“ 

Бифе „Петар 
Добрњац“ 

нема Нема података 

11. ДУБОЧКА 473 155 Такмичење села  Археолошки 
локалитети 
античког 
доба( Црно 
поље, Приод 
и Царина) 

Дубоки 
поток 

Кафе „Ла 
Јовина бара“ 

нема Нема података 

12. ЖДРЕЛО 601 247 1.Тројица  
2.Ловачка забава 
3.Планинари 

Вукан, 
Јежевац, 
Митрополија, 
Благовештењ
е, Ладна вода 

Млава; 
Решковица 

Врата Хомоља, 
РУЦ Ждрело, 
Рибњак код 
Рајка, 
Горњачки 
двор,  

Смештај 
Јенић, 
Магнолиа 
Радовановић, 
Новаковић, 
Нова парк, 
Смештај 

Има 



 

 

Симоновић 

13. ЗАБРЂЕ 646 198 Турнир у малом фудвбалу 
(Св. Тројица заветина), 
Такмичење села 

Извор Млава нема нема има 

14. КАМЕНОВО 904 260 1.„Лов на Бакарну лисицу“  
2.„Дани Млавско Хомољских 
пчелара“, 3.Такмичење 
теренских возила, џипова 
„Тата“, 4.„Јаријада“ 
5.Дани спорта и културе“, 
Трагом Дунавске девизије 
1915.“ 
6.“Орфеј с Млаве“ 
 

Извор 
„Калина“ 

Mлава Етно ресторан 
“Опанак 012“ 

нема нема 

15. КЛАДУРОВО 468 163 „Жумaријада“ Говедарица   

 

Браничка 
река 

нема нема Мијајловић 
Ненад 
0605341159, 
Велибор 
Голубовић 
0642808254 

16. КНЕЖИЦА 645 218 „Такмичење села“ 
„Привег“ традицијонални 
ритуал паљења ватре који 
симболизује почетак великог 
ускршњег поста. 
 

Брдо Мала 
Караула и 
Оста 

/ 
 

нема нема нема 

17. КРВИЈЕ 513 156 Неколико пута се одржавала 
манифестација „БеловоДан“ 
и Дани преображења Крвија 

Археолошко 
налазиште 
Беловоде 

Бусур нема нема нема 

18. ЛЕСКОВАЦ 343 133 нема Археолошки 
локалитет 
Пржољ 

Млава Базен Олимпик Базен 
Олимпик 

Нема података 



 

 

19. ЛОПУШНИК 389 125 Виноградарска слава Винчанско 
насеље 
Пазариште 

Бошњачки 
поток 

нема нема има 
заинтересованих 

20. МАЛО ЛАОЛЕ 575 196 1.Сусрети Села  
2.Фестивал Фолклора“Лаоле 
у Срцу“ 

воденице 1.Млава 
2.Бистричка 
Река 
3.Малолаол
ски 
Кладенац 
 

Кафе „Лоши 9“ Смештај 
Скуратенко и 
Вила Зорица 

Има, али подаци 
нису достављени 

21. МАНАСТИРИЦА 703 221 Малиник, Турнир у малом 
фудбалу 

Археолошко 
налазиште на 
потезу 
Сипаница 

Бобрешка 
река 

нема нема Нема података 
 

22. МЕЛНИЦА 799 309 Колендре, Маткалау, Турнир 
у малом фудбалу, 
новогодишњи концерт 

Археолошки 
локалитет на 
потезу 
Стануловац 

Велики 
поток , 
Мeлничка 
река 

нема нема Нема података 
 

23. ОРЕШКОВИЦА 611 286 Такмичење села Археолошко 
налазиште 
Винчанске 
културе 

Извор 
Чибуковића 
поље,  

Кафана 
„Ловац“ и 
кафана „Нени“ 

нема Нема података 
 
 

24. ОРЉЕВО 207 98 Нема података Нема 
података 

Нема 
података 

Нема података 
 

Нема 
података 

Нема података 
 

25. ПАНКОВО 368 117 Шакалијада нема нема нема нема нема 

26. ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ 

7229 2636 Божићни вашар 
Божићни турнир у малом 
фудбалу 
Фестивал цвећа 
Трка Драгутин Томашевић 
Турнир у малом фудбалу 
Вашар 
Мед извор здравља 
Рокеријада 

Музеј; 
Галерија; 
Олимпијска 
соба;   
Објекти под 
заштитом: 
Општина и 
Суд; Зграда  
Дома 

Млава и 
Бусур 

Трон, 
Златна кошута, 
Ловац, 
Конак, 
Европа, 
Мали вис, 
Табоо, 
Палма, 
Пицерија 

Ресторан са 
преноћиштем 
„Трон“ 
· Ресторан са 
преноћиштем 
„Златник“ 
· Ресторан са 
преноћиштем 
„Златна 

 



 

 

Гулини дани 
 

народног 
здравља; 
Стара ОШ; 
Црква; Кућа у 
Ул. Бате 
Булића. 
Споменици: 
Ђури 
Јакшићу, 
Драгутину 
Томашевићу, 
Палим 
борцима 
1912-18, 
Палим 
борцима 
НОБа, 
Милутину 
Петровићу 
Ери 

Викторија, 
Гастропаб 
Горњак, Голем 
мерак, 

кошута“ 
· Ресторан са 
преноћиштем 
„Мали Вис“ 
· Преноћиште 
„Моника“ 
· Апартмани 
„Централ“ 
 

27. РАНОВАЦ 1509 538 1.Рановачки летњи сусрети 
2.Такмичење села 

Римски извор 
„Плоче“ 

Витовница Хотел у 
припреми 

нема Хотел „Брана“ 

28. РАШАНАЦ 658 268 1.Турнир у малом фудбалу 
2.Св.Тројица сусрети села 
3.Прасићијада 

 Млава Вагон нема нема 

29. СТАМНИЦА 1213 290 1. Сабор бачијара 
2.Такмичење села 
3.Пантелејски сабор 

1.Планински 
врхови Кукуја, 
Суморовац, 
Шеста 
2.Видиковци 
 

Стамничка 
река 

„Добар хлад“ нема нема 

30 СТАРЧЕВО 429 164 Такмичење села Брда Велики 
и Мали 

Поток 
Бољетин 

нема нема нема 



 

 

Извор: Анкета ТО са МЗ за потребе израде Програма 

 

Бубањ 

31. ТАБАНОВАЦ 961 268 1. Турнир у малом фудбалу 
2.Преслава цркве Илиндан 

нема Бусур „Кафе Лаки“ нема нема 

32. ТРНОВЧЕ 609 196 Купусијада Археолошко 
налазиште на 
потесу 
Владића и у 
Лештанском 
потоку 
„Јелинска 
гробља“ 

Потоци 
Виров и 
Цикавац, 
река Млава 

нема нема нема 

33. ЋОВДИН 1031 324 · Божићни концерт 
· Турнир у малом фудбалу 
(почиње крајем јула) 
· Гулашијада (почетком 
августа) 
· Општинско такмичење села 
· Фестивал Дечјег народног 
стваралаштва "Крени коло 
да кренемо". 
· Заветина села - Огњена 
Марија, 30.јул 
 

Крилаш и 
црква у 
пећини 

Шетоњска 
река и 
Бусур, 
извори: 
Водица, 
Кучпарски 
извор, 
Слана и 
Коточка 

нема нема нема 

34. ШЕТОЊЕ 1418 428 · Вашар 
· Пасуљијада 
· Такмичење села 
 

Археолошко 
налазиште на 
потезу 
Радолуг и 
Селиште, 
Јежевац 

Шетоњска 
река и 
Ћовдински 
поток; извор 
реке 
Дубочице 

Кафана 
„Црвени брег“ 

Нова Парк 
апартмани 

Нема података 



 

 

Прилог бр. 9 – Списак удружења са којима ТО остварује сарадњу 

На територији општине постоји велики број удружења која су значајна за развој туризма.  

ТО у оквиру својих активности сарађује са: 

-  Планинарским друштвом „Горњак“; 

-  Удружењима жена; 

-  Удружењем воденичара из Бистрице; 

-  Удружењем гљивара и љубитеља природе „Вилино коло“; 

-  Удружењем младих града Петровца; 

-  Удружењем грађана „Фабрика“; 

-  Мото клубом „Midnight riders“; 

-  Одредом извиђача „Млава“; 

-   Удружењима пчелара „Млава“ и „Калина“; 

-  Ловачким удружењима „Трест“ и „Крилаш“; 

-  Удружењем воћара и виноградара; 

-  Удружењем љубитеља ситних животиња; 

-  Удружењем бачијара из Стамнице; 

-  Ауто мото клубом „ТАТА“. 

 
Већ дужи низ година успешно раде и организују се жене у удружењима. Насеља у којима постоје регистрована удружења жена су: 

1. Кладурово (Златне руке) 

2. Стамница (Стамничанке) 

3. Старчево (Старчевљанке) 

4. Рашанац (Рашанчанке) 

5. Шетоње (Кнегиња Милица) 

6. Мелница/ Витовница (Мндре) 

7. Бистрица 

8. Рановац 

9. Каменово (Калина) 

10. Петровац 

11. Мало Лоле 

12. Велико Лаоле 

13. Ћовдин 



 

 

 

 

 

На подручју општине Петровац постоје два Л.У. и то Л.У. Трест у Петровцу, и Л.У.Крилаш у Ћовдину.  

Ловачко удружење “Трест“ је организовано у 23 ловачке секције, и то у селима: 

1. Бошњак 

2. Велики Поповац 

3. Вошановац 

4. Добрње 

5. Дубочка 

6. Забрђе 

7. Каменово 

8. Кладурово 

9. Кнежица 

10. Крвије 

11. Лопушник 

12. Манастирица 

13. Мелница 

14. Орешковица 

15. Орљево 

16. Панково 

17. Петровац на Млави 

18. Рановац 

19. Рашанац 

20. Стамница 

21. Стамничка река 

22. Старчево 

23. Трновче 

 



 

 

Ловачко удружење „Крилаш“ из Ћовдина организовано је у 10 ловачких секција, и то у селима: 

1. Бистрица 

2. Буровац 

3. Бусур 

4. Везичево 

5. Велико Лаоле 

6. Ждрело 

7. Лесковац 

8. Табановац 

9. Ћовдин 

10. Шетоње 

У селу Витовница ловачка активност је означена као „Ловиште посебне намене“. 

 

У већини насеља постоје Културно-уметничка друштва и то: 

1. Бистрица – „Младост“ 

2. Бошњак- „7.јули“ 

3. Бусур- „Тодор Јанковић“ 

4. Велико Лаоле- „Полет“ 

5. Витовница- „Тадеј Витовнички“ 

6. Дубочка- „Младост“ 

7. Забрђе- „Бранислав Нушић“ 

8. Каменово- „Жикица Стаменковић Шпигел“ 

9. Кладурово- „Извор младости“ 

10. Кнежица- „Вук Стефановић Караџић“ 

11. Лопушник – „Лопушник“ 

12. Мало Лаоле- „Малолаолац“ 

13. Манастирица- „Јовица Јанковић Турку“ 

14. Мелница- „Пауљ Матејић“ 

15. Орешковица- „Орешковица“ 

16. Рановац-„Жика Поповић“ 



 

 

17. Рашанац – „Брана Пауновић“ 

18. Стамница- „Вук Стефановић Караџић“ 

19. Стамничка река – „Вук Стефановић Караџић“ 

20. Старчево- „Браћа Трајић“ 

21. Табановац – „Жарко Миловановић“ 

22. Ћовдин- „Прва искра“ 

23. Шетоње- „Лала Којадиновић“ 

24. Петровац „Корак по корак“ 

25. Петровац- „Петровачки ансамбл“ 

      Извор: Културно – просветни центар Петровац на Млави, 2021. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прилог бр. 10 -  Уређене и обележене планинарске стазе 

Р.бр. Ознака 

на карти 

Планинарска стаза дужина карактеристика 

  Јежевац   

1. 1-1 Јежевац до шетоњског моста преко Козјег грба , до манастира Горњак 7,6 км Умерено тешка стаза 

2. 2-2 Јежевац од Манастира Горњак преко  Лалиног кладенца 9,5 км Лакша стаза 

  Велики Вукан   

3. 3-3 Велики Вукан од манастира Горњак до извиђачког дома 10,7 км Умерено тешка стаза 

4. 4-4 Мали Вукан од Четрири луле до манастира Св.Тројице у Ждрелу 6,7 км Умерено тешка стаза 

5. 5-5 Мали Вукан, кружна стаза гребеном (преко тврђаве Ждрело)  до 

Четири луле 

6,3 км Технички тешка стаза 

6. 6-6 Велики Вукан од центра Ждрела 4,2 км у 

једном правцу 

Умерено тешка стаза 

7. 7-7 Велики и Мали Вукан гребеном (преко тврђаве Ждрело) од извиђачког 

дома у Ждрелу до Четири луле  

9,7 км у 

једном 

Технички тешка стаза 

8. 8-8 Велики Вукан од центра Ждрела до манастира Решковица 9,7 км Умерено тешка стаза 

  Штубеј   

9. 9-9 Штубеј од Церемошње 4,8 км у Лакша стаза 



 

 

једном правцу 

  Велики Врањ   

10. 10-10 Велики Врањ од Крепољина (Гавранове стене) 6 км у једном 

правцу  

Умерено тешка стаза 

  Суморовац   

11. 11-11 Велики Суморовац од Бистричке цркве 6,25 км у 

једном правцу 

Умерено тешка стаза 

  Хомољске планине   

12. 12-12 Бистрица-Лукин камен, кружна стаза од центра села преко Бистричке 

цркве 

9 км Лака стаза 

13. 13-13 Манастир Горњак- Извор реке Дубочице 8,5 км у 

једном правцу 

Лака стаза 

14. 14-14 Манастир Горњак- Крупајско врело 18,5 км у 

једном правцу 

Кондиционо захтевнија 

стаза 

15. 15-15 Пут ка Тресту-врх Стрњак 3,2 км у 

једном правцу 

Лака стаза 

Извор: ПД „Горњак
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