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Увод 
 

Браничевски округ се налази у североисточном делу Србије и захвата површину 
од 3.855 кm2 , од тога је пољопривредна површина 2.514 кm2 или 65,2% од укупне 
територије. Обухвата територије општина: Пожаревац, Костолац, Велико Градиште, 
Голубац, Жабари, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави, са укупно 181 насеље 
сеоског типа.  

Према попису становништва из 2011. године округ има 183.625 становника, 
претежно српске националности, затим има Влаха, Бошњака, Бугара, Албанаца и 
Буњеваца. 

Захваљујући географском положају општинских места, округ има веома 
повољне услове за развијање свих врста делатности од пољопривреде до индустрије. 
Кроз Браничевски округ пролазе значајне саобраћајнице за целу североисточну и 
источну Србију. Иначе, овај округ спада у развијеније округе Републике Србије. 

Прво и најстарије насеље на територији округа откривено је на локалитету 
Падина у Ђердапу и припада култури Лепенског Вира. Постоји  читав низ насеља ове 
културе која су смештена на ниским дунавским терасама, а локалитет Падина 
представља колевку европске цивилизације.  Иначе на овим просторима људи су 
подизали мања или већа насеља, која су у зависности од многих фактора трајала дуже 
или краће. Многима се изгубио траг, другима се заборавило име, а о трећима је 
сачувано бледо сећање и оскудни историјски подаци. Из времена Римљана постојала су 
бројна насеља и то: Маргум, на ушћу Велике Мораве у Дунав, Виминацијум на ушћу 
Млаве, Ледерата код Рама, Пинкум код Великог Градишта, Купе код Голупца, 
Гудускум код Кучева и др.  

За сада не постоје сигурни трагови човека палеозоитског доба у овом округу. 
Фосилни остаци мамута, бизона, европског дивљег говечета, пећинског медведа и 
других плеистоцених животиња, које је човек старијег каменог доба ловио, указују на 
могућност његовог присуства. Као потенцијална станишта палеолитског човека могу 
се издвојити бројне пећине које се налазе на територији округа: Дубочка, Каменичка, 
Девојачка, Бабина и др. 

Први попис Браничевског округа урадили су Турци, 1467. године.  
Рад  Становништво у функцији развоја туризма Браничевског округа се састоји 

из три дела: 
1. у првом делу је описан географски положај округа и његових општина, 

физичко-географске карактеристике као и краћи преглед историје 
насељавања и развоја; 

2. у другом делу су обрађене демографске карактеристике округа по 
општинама и  

3. у трећем делу је дат приказ туристичких вредности  по општина 
Браничевског округа.  
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1. Географски положај Браничевског округа 
 

Браничевски округ се налази између 44˚ 04' 50'' и 44˚ 49' 20'' северне географске 
ширине и између 21˚ 02' 30'' и 23˚ 03' 30'' источне географске дужине у североисточној 
Србији. Растојање крајњих јужних и северних страна, као  и источних од западних 
износи 85 кm, а удаљеност двеју најудаљенијих тачака у округу је око 99 кm (ушће 
Мораве у Дунав и крајња граница код Жагубице према Бору). 

 Браничево представља једну од кључних геостратегијских тачака југоисточне 
Европе, ограничене са западне стране реком Великом Моравом, са северне и источне 
Дунавом, а са јужне планинским ланцем који чине Бељаница, Хомољске планине и 
Северни Кучај. 

Од укупно 326 кm границе, 186 кm или 51,4 % одлази на токове Дунава и Велике 
Мораве, а 167 кm су копнене границе. 

Браничевски округ је веома интересантан по свом географском положају. На самој 
обали Дунава налазе се општине Велико Градиште и Голубац, а Пожаревац као 
средиште округа, близу је Дунава и Мораве, али и реке Млаве. Жабари су такође у 
близини реке Мораве, а општине Петровац и Жагубица се налазе на самој реци Млави,  
која извире у Жагубици. Општина Кучево има своју реку Пек, која протиче кроз већи 
део општине и кроз само Кучево. Захваљујући положају општинских места поред река, 
у плодној равници Стига, по обронцима Хомољских планина, и моравском и 
дунавском приобаљу, округ има веома повољне услове за развијање свих врста 
делатности. 

Кроз Браничевски округ пролазе значајне саобраћајнице за целу североисточну  и 
источну Србију. Преко Великог Градишта и Голупца стиже се до Доњег Милановца и 
Ђердапа, преко Кучево за Мајданпек иЂердап, преко Петровца и Жагубице за Бор, 
Зајечар и даље. Округ је преко Пожаревца повезан ауто- путем Београд- Ниш, који је 
удаљен 20 кm. Такође постоји железничка пруга из правца Београда, која повезује 
Пожаревац, Кучево, Мајданпек и Бор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Општине Браничевског округа 
Извор: www.google.rs  
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Општина Пожаревац је седиште округа, а сам град први пут се спомиње у повељи 
кнеза Лазара као село Пупораче. Смештен је у долини доњег тока Мораве са десне 
стране реке, око 4 кm источно од ње, у подножју брда Чачалице, огранка Сопотске 
греде, чија највиша висина достиже 202 m. Има повољан положај јер се налази у 
близини трију река : Велике Мораве, Дунава и Млаве. Општина заузима површину од 
491 кm2 , од тога је 80% обрадивог земљишта. Општина има 22 села у којима по попису 
из 2011. године живи 75. 334 становника. Највеће село је Лучица са 2.287 становника, а 
најмање је Набрђе са 312 становника. Пожаревац је раскрсница путева према свим 
крајевима Србије. Развијени су путничко – теретни и железнички саобраћај. 

Општина Костолац налази се у делу североисточне Србије, на месту где се 
Пожаревачка греда, најсевернији изданак побрђа источно од Велике Мораве спушта на 
обале Дунава и спаја плодно Подунавље, Поморавље и Стиг. Површина општине је 106 
км2 и спада у најмање општине Браничевског округа. Од Пожаревца је удаљен 11 км, а 
од Београда 90 км. Има добру саобраћајну повезаност са свим општинама у окружењу, 
а пловним каналом Костолац – Дунав, повезан је са свим пристаништима на Дунаву. 
Костолац је статус општине добио, званично 29. јануара 2010. године и у свом саставу 
има четири околна села: село Костолац, Острово, Кленовник и Петка. Општина је 
најпознатија по термоелектрани, а на атару села Костолац се налази један од 
најзначајнијих археолошких комплекса у Србији, остаци римског града Виминацијума. 
У Костолцу се налази и музеј мамута, па је ова општина веома атрактивна и занимљива 
за посетиоце. На територији општине на основу последњег пописа живи 13.637 
становника.  

Општина Велико Градиште простире се на површини од 328 кm2 и обухвата 28 
насеља у којима по попису из 2011. године живи 17. 610 житеља. На северу, у дужини 
од 20 кm, градиштанске обале запљускује Дунав који ову општину раздваја од суседне 
Румуније. Град се налази на надморској висини од 8 m. У граду се налази речно 
пристаниште за домаће бродове који плове према Кладову и Прахову, као и за све 
иностране бродове који саобраћају Дунавом на путу за Будимпешту и Беч. Лука је 
добила још више на значају отварањем пловног пута Рајна-Мајна-Дунав-Црно море, 
којим је створен највећи пловни пут у Европи, дуг преко 3.000 кm. Град одржава добре 
суседске односе са Новом Молдавијом у Румунији, у којој живи велики број српског 
становништва. Главна саобраћајна веза са Србијом је ђердапска магистрала-пут 
Пожаревац-Кладово. Градиште је овим путем удаљено 110 кm од Београда и 34 кm од 
Пожаревца. 

Општина Голубац налази се у североисточном делу округа, на површини од 376 
кm2 . Граничи  се са општинама Велико Градиште, на западу и Кучевом на југу, док на 
истоку се граничи са Мајданпеком. Северну границу општине представља река Дунав, 
у дужини од 52 кm. Поред реке Дунав најважнија саобраћајница је друмски коридор 
Ђердапска магистрала, која повезује општину Голубац са општинама Велико Градиште 
и Пожаревац, на западу, и Доњим Милановцем и Кладовом на истоку. Пошто подручје 
општине захвата простор слива Дунава, од његовог уласка у Ђердапску клисуру све до 
ушћа Песаче у Дунав, општини припада и део националног парка Ђердап, стога ова 
општина због географског положаја и климе има изванредне услове за развој туризма. 
Иначе сам град Голубац је један од најбоље очуваних средњовековних градова на 
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територији наше земље. Општина обухвата 24 насеља у којима по последњим 
подацима живи 8.331 становник. 

Општина Жабари налази се у средишту доњег Поморавља, на десној обали Велике 
Мораве и услед обронака тзв. Браничевског повијарца, који се с југа од Бељанице 
протеже на север све до Костолца. Граничи се са општинама Пожаревац на северу, 
Петровцем на Млави на истоку, Свилајнцем на југу и Великом Планом на западу. 
Општина Жабари је значајна раскрсница путева у геостратегијском смислу. Двема 
савременим саобраћајницама повезана је са свим деловима Србије и са свим путним 
правцима који нашу земљу повезују са међународним окружењем. Средиште општине 
удаљено је само 13 кm од ауто-пута Београд-Ниш, а од главног града 120 кm. Општина 
се простире на површини од 264 кm2 и по последњем попису има 11.380 становника, 
који живе у 15 насеља.  

Општина Жагубица простире се на 760 кm2 и у административном погледу скоро 
у потпуности припада подручју Хомоља, које обухвата површину од 733 кm2. Хомоље 
и општина Жагубица представљају мању географску област у источној Србији која је 
са свих страна ограничена планинским венцима. Од Звижда на северу одвајају је 
Хомољске планине (940 m), од Ресаве на југу венац Бељанице (1.336 m), од црноречког 
басена, на истоку је одваја масив Црног врха (1.027 m), а од равничарске долине 
Млаве, на западу су Горњачке планине (825 m). Тако уоквирена геоморфолошка 
целина састоји се из два дела: Жагубичке котлине на истоку и Крепољинско- крупајске 
котлине на западу. Територија општине има 18 насеља у којима по последњем попису 
живи 12.737 становника. 

Општина Кучево  налази се у југоисточном делу Браничевског округа и захвата 
средњи и део доњег тока реке Пек. Паралелно по дужини територију пресецају две 
значајне саобраћајнице: магистрални пут Београд-Пожаревац-Мајданпек-Зајечар и 
железничка пруга Београд- Пожаревац-Мајданпек-Прахово-пристаниште. Поред реке 
Пек, која протиче целом дужином територије општине, важне су и његове притоке: 
Бродица, Гложана, Комша, Буковска река, Кучајнска река. Површина општине је 721 
кm2 и на њој према последњем попису живи 15.516 становника у 26 насеља. 

Општина Мало Црниће заузима простор од 269 кm2. На овој територији у 19 
насеља, по последњем попису живи 11.458 становника. На основу ових података 
можемо да закључимо да спада у ред мањих општина Браничевског округа, после 
Костолца. Централни део територије обухвата плодна и широка долина средњег и 
доњег тока Млаве, која се лагано шири у стишку равницу. Општина има добру 
повезаност са суседним општинама као што су: Пожаревац, Петровац, Кучево, Велико 
Градиште и Жабари. Иначе општини припада и цео јужни део једне од наших највећих 
равница, Стиг, на чијим просторима су пронађени бројни остаци из разних периода. 
Најзначајнији локалитет је „Топлик“ у Малом Црнићу. 

Општина Петровац на Млави заузима средишњи део слива реке Млаве, између 
Горњачке клисуре и Стишке равнице на северу. Општина се простире на површини од 
655 кm2, на којој у 34 насеља, по попису из 2011. године живи 31.259 становника. Ова 
општина се налази на једном од најзначајнијих праваца у оквиру Браничевског региона 
који повезује Бор, Жагубицу и Петровац, на једној, са Пожаревцем и ауто-путем 
Београд-Ниш, на другој страни.  
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2. Физичко – географска обележја 
  

Поред географског положаја свакако да су важна и физичко – географска обележја 
неке области јер знатно утичу на друштвени развој тог простора.  

 
2.1.  Геолошка обележја Браничевског округа 

 
Североисточне делове Србије, којој и припада Браничевски округ захватају Карпато 

– балканиди. Овде се налазило најстарије познато копно – делови Мезијске плоче. У 
овом делу Србије се налазе стене различите старости и начина постанка. Основни 
облик читав округ је добио тектонским процесима. 

Слив Млаве у погледу геолошке грађе није једноставан. На рељеф су највише 
утицали тектонски процеси, абразија, флувијална, крашка ерозија и денудација. Овде 
се издвајају три морфолошке и тектонске целине : Хомољска котлина, Горњачка 
пречага и долина Млаве од Горњачке клисуре до Дунава.  

Хомољска котлина је тектонски спуштена између Хомољских планина и Бељанице. 
Она је у плиоцену била испуњена водом после чијег повлачења су остали језерски 
седименти. Седименти, као и терасе, могу се пратити по ободу до 600 m апсолутне 
висине. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.)  

Хомоље и његова шира околина одликују се хетерогеним геолошким саставом који 
је кроз дугу геолошку историју био изложен интензивним тектонским процесима, 
деловањем ендогених и егзогених фактора, који су се манифестовали кроз 
тангенцијалне, радијалне и епирогене покрете.  Најновија геолошка истраживања која 
су рађена на овом простору не могу још увек да објасне сложене односе између 
геолошке грађе и тектонског склопа. У геолошкој грађи учествовале су стене од 
прекамбрије до квартара, које су по начину постанка биле седиментне, еруптивне и 
метаморфне. Најстарије геолошке творевине на територији Хомоља су 
висококристаласти шкриљци јужног дела Хомољских планина. 

Ипак, по мени најинтересантнију геолошку грађу имају слив Пека и област Звижд. 
Горњи део слива реке Пек је део вулканског рељефа, који прелази из црноречке 
котлине, а све до села Дебели Луг (општина Мајданпек) налази се андезитска маса која 
се изливала од ценомена до плиоцена. На истоку, западу и северу је оивичена 
кречњачким гредама и по њој су расуте оазе сенонских лапора и пешчара. Кречњаци су 
горњокретацејске старости, али услед контакта са андезитом промењени су у 
крупнозрне и кристаласте кречњаке. Андезита има у близини села Кучајне и 
Голубачког града, док нересничка гранитна громада прелази у хомољски басен. Ови 
гранити села Нересница настали су као продукт активног плутонизма током горњег 
карбона. (Јовановић В., Срећковић – Батоћанин Д., 2009.)    

У близини села Дубоке налазе се неогени језерски седименти који достижу висину 
и до 550 m. Исто тако овде се налазе и кречњаци горње јуре и доње креде, који 
захватају и село Шевицу и град Кучево, а даље се настављају на села Турија, Кучајна и 
Буковска, где су у нижим областима покривени врло моћним неогеним језерским 
седиментима, док су у вишим знатно денудовани, тако да поједине партије кречњачких 
блокова штрче из језерских седимената. Ова кречњачка греда чини западну границу 
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звишког басена. Овај неогени басен је тектонска потолина спуштена дуж раседа. Његов 
западни обод, а делом и северни и јужни, чине крашки терен по коме има крашких 
облика рељефа. Источни и југоисточни обод је од кристаластих шкриљаца. Језерски 
седименти су на знатној висини, а постоје и трагови прибрежног рељефа. (Вујадиновић 
С., 1949.) Звишко језеро се одржало све до терасе од 210 m надморске висине, а за 
време језерске фазе представљало је дубоки залив Панонског језера. Отока Звишког 
језера је Каонска клисура, где се река Пек усекла у Јеленину стену (349 m). 

 
Фосилни еолски рељеф пожаревачког Подунавља 

 
На територији Браничевског округа постоји фосилни еолски рељеф који је настао 

деловањем ветра и представљен је пешчарама као предеоно морфолошким целинама 
еолског рељефа. Пешчаре су постале вишеструком еолском акумулацијом песка током 
млађег плеистоцена. Сматра се да је навејавање песка вршено током хладнијих 
глацијала вирма. Током плеистоцена виши делови Карпата били су захваћени 
интензивном глацијацијом и покривени снегом и ледом. Због тога су реке, које су 
силазиле са Карпата, током летњег периода носиле велике количине речног песка и 
муља и нагомилавале га по дну панонског басена изграђујући простране акумулативне 
равни. Током зиме протицај река се смањивао па су ветрови издувавали песак и 
прашину из речних наноса и односили га на повољна места акумулирајући га у виду 
лесних заравни и пешчара. Навејавање песка није било у континуитету већ у 
прекидима у неколико махова. Ипак распрострањеност живог песка у пожаревачком 
Подунављу мора се довести у везу са флувијалном акумулацијом речних седимената у 
Ђердапу. Највеће количине песка налазе се на улазу и излазу из Ђердапа. Већи део 
песка навејан је дефлацијом из плеистоцених и рецентних дунавских наноса, али и из 
песковитих и глиновитих неогених маринско – језерских наслага. Тако да је песак 
различите старости. Живи песак се преплиће са лесом, па је тешко одредити границу 
између њих. Неогене наслаге код Браничева прелазе једва приметно навише у живи 
песак измешан са лесом, а затим у чист живи песак. У пешчарама песак лежи преко 
леса, што значи да је његово навејавање уследило после еолске акумулације леса. 
(Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 

Еолски рељеф овог подручја који је представљен пешчарама јавља се у оквиру 
узаног, песковитог појаса, на десној обали Дунава, од Рама на северозападу, до 
Голубца на југоистоку. Дужина овог појаса износи око 30 кm, а ширина до 5.5 кm. 
Обухвата површину око 80 кm2 . Тако да је овај појас подељен на три пешчаре: Рамско 
– затоњску, Градиштанску и Пожеженску, које по свом географском положају 
припадају југоисточном ободу панонског басена. Песак у овим пешчарама највише 
садржи кварца (70-80%), калцијум – карбоната (10%) и око 20% других нераспаднутих 
минерала, као што су фелдспат и лискун. Доминантан ветар у овим пешчарама је 
кошава. Од ове три пешчаре највећа и најмлађа је Пожеженска и на овој пешчари је 
еолски рељеф најбоље морфолошки изражен. 
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2.2.  Рељеф 
 

 Рељеф Браничевског округа је јединствен и по својим карактеристикама састоји се 
из два дела : планинског и равничарског. Од укупног броја насеља 78% се налазе у 
равничарском делу. У долинама Велике Мораве, Дунава, Млаве и Пека, као и у Стигу 
преовлађују равнице, а већи део општине Кучево, Голубац, Петровац и Велико 
Градиште јесте планински, и ове општине захватају падине и висоравни Кучајских и 
Хомољских планина. 

Разноликост рељефа условила је издвајање неколико антропогеографских целина. 
То су: Пожаревачко Поморавље и Подунавље са Стигом као једном од највећих 
равница у Србији, сливови Млаве и Пека, планински делови Хомоља и Звижда, као и 
скоро цео горњи део националног парка Ђердап. 

 
2.3.  Планинска морфопластика 

 
Браничевски округ захватају планински венци Хомољских планина, Бељанице и 

Северног Кучаја. Ове планине припадају источној зони мађих веначних планина. У 
току палеозоика и мезозоика, а нарочито у терцијару, у овом делу Србије су се 
издвојила три планинска појаса. Унутрашњи или западни планински појас, средишњи и 
спољни или источни планински појас. (Павловић М., Родић Д., 1994.) Планине 
Браничевског округа које припадају унутрашњем појасу су Хомољске планине и 
Бељаница док Северни Кучај припада средишњем појасу. 

Хомољске планине припадају Карпатско – балканској групи планина и основу 
њихове грађе чине кристаласти шкриљци и кречњак. Пружају се у правцу запад - исток 
и смештене су између Звишке котлине на северу, Жагубичке котлине на југу, Млавске 
котлине на западу и изворишних делова Горњег Пека на истоку. У административном 
погледу у потпуности припадају општини Жагубица. Највиши врх Хомољских планина 
који је ушао у научну литературу је Штубеј (940 m), али је од њега виши Хомољски 
Оман (962 m), а остали врхови су: Купинова Глава (923 m), Велики Суморовац (911 m), 
Здравча (897 m) – познати видиковац ових планина и др. Нижи делови планина су 
обрасли храстовом шумом, у средишњем делу преовлађује букова шума док су у 
вишим деловима пашњаци и ливаде, где и данас постоје катуни и бачије – сточарска 
станишта и управо се у њима прави чувени хомољски сир. Исто тако познат је и 
хомољски мед који је заштићен  међународном ознаком географског порекла. 

Бељаница је једна од највећих кречњачких планина источне Србије. Налази се 
између слива реке Млаве и Жагубичке котлине на северу и сливу реке Ресаве на југу. 
Пружа се од запада ка истоку у дужини од 24 кm, са просечном ширином од око 12 кm. 
Бељаница захвата површину од 309 кm2, од чега је 246 кm2 изразито крашки рељеф, 
који је изражен у виду вртача, увала и пећина. Највећа пећина на овој планини је 
Велика Атула. Сматра се да је Бељаница добила име по белим стенама које изнад 
храстових и букових шума бљеште на сунцу. Планина је богата биљним и 
животињским светом. Највиши врх је Бељаница (1336 m).  

Северни Кучај се простире између Голубачке клисуре и реке Пек и делом је у 
границама националног парка Ђердап. Грађу Северног Кучаја углавном чине 
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кристаласти шкриљци, гранит и габро, а мали део чини кречњак. Оштри и изувијани 
гребени ове планине нуде бројне видиковце, а путеви воде кроз густу шуму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Слика 2. Хомољске планине – видиковац Здравча 
  Извор: www.panoramio.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Слика 3. Бељаница 
    Извор: www.planine.net/srbija 
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2.4.   Клисуре 
 
Најпознатија клисура Србије је Ђердапска клисура која једним делом припада и 

Браничевском округу, а поред ње издвајају се и : Голубачка, Горњачка, Каонска и 
Волујска клисура. 

Ђердапска клисура заузима простор низводно од Голубца, дуга је око 100 кm. Она 
спаја влашко – понтијски басен, а пресеца планински венац Карпата. Сложена је по 
начину постанка и изгледу. Састоји се из четири сужења и три проширења и зато 
припада композитним долинама. Пловећи Дунавом, од Голупца ка Кладову, смењују се 
следеће целине : Голубачка (Горња) клисура, Љупковска котлина, клисура Госпођин 
вир, Доњомилановачка котлина, клисура Казан (Велики и Мали), Оршавска котлина и 
Сипска клисура.   

Голубачка клисура се још назива и Горња клисура, дугачка је 14.5 кm, широка је 
1.8 кm, а дубина воде износи 48 m. Стране клисуре су врло стрме, голе, кречњачке и у 
њима се види више пећина. Изнад њих земљиште је скрашћено и на њему су бројне 
вртаче, већином округластог облика, пречника 60 – 90 m и дубине 13 – 32 m. Голубачка 
клисура има изглед праве пробојнице само до ушћа реке Брњице. Ђердапско језеро је 
потопило део долине ове реке, заједно са истоименим селом и претворило је у мањи 
залив, а село је поново саграђено на обали залива. Низводније је клисура усечена у 
гранитни масив и постепено се проширује, а стране су јој све ниже и мањих падова. 

Горњачка клисура реке Млаве, дуга је 16 кm и чине је четири велика меандра.  
Код села Рибарице спаја се са Рибарском клисуром и укупна дужина им је 28 кm, 
дубина до 320 m и имају седам укљештених меандара. На платоу једног од њих, на 
левој обали Млаве, налази се манастир Горњак, задужбина кнеза Лазара. На самом 
излазу из клисуре налази се место Ладне Воде, које је име добило по хладним крашким 
изворима који ту избијају. Ово место је једно од најветровитијих места у источној 
Србији, познато по ветру „горњаку“, који без прекида дува из клисуре према западу. 
(Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.) 

Каонска клисура се пружа на дужини од 13.5 кm, усечена је у кречњаке до дубине 
250 m, између Кучева и села Мишљеновац. Ипак најинтересантнији је њен део између 
Кучева и села Каона на дужини око 3 кm. Клисура је усечена између Јелене Стене и 
Ђуле Локве и представља епигенију. У самој клисури се налази природни феномен – 
потајница и заједно са клисуром и брзацима реке Пек представља интересантну 
туристичку дестинацију. Уз додатна улагања и уређење овај локалитет представљао би 
значајну понуду општине Кучево. 

Волујска клисура се простире на дужини од 22 кm, између проширења Чекић и 
села Волуја где Пек улази у Звишку котлину. Пошто се у овом делу налази археолошки 
локалитет „Краку лу Јордан“, клисура може бити веома интересантна за разгледање и 
излетнички туризам. 
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2.5.  Понори и пећине 
 

У Браничевског округу постоје и површински и подземни крашки облици рељефа. 
Површински облици су изражени у виду вртача и увала којих највише има на планини 
Бељаници. Од подземних облика има понора и пећина. Најпознатији понори су 
Бусовата, Речка и Ивков понор на Бељаници. 

Док су пећине прича за себе и значајна су природна богатства, а Браничевски округ 
их има доста, неке су уређене за туристичке док остале тек треба уредити. Док се то не 
деси оне су свакодневно предмет истраживања бројних стручњака. Најпознатије 
пећине овог краја су Церемошња и Равништарка на територији општине Кучево, које 
су уређене за посетице. Остале пећине су: Дубочка пећина, Бигар пећина, Голубањска 
пећина, Шевичка пећина, као и бројне пећине на Бељаници. 

Пећина Церемошња налази се у атару истоименог села, у подножју Хомољских 
планина, а од Кучева је удаљена 15 кm. По богатству пећинског накита једна је од 
најлепших пећина Србије. Изграђена је у банковитим, масивним кречњацима чија 
дебљина се креће од 80 – 200 m. Пећина је формирана на месту где Стругарски поток 
прелази са кристаластих шкриљаца на кречњаке. У великом делу пећине под је од 
андезита. Ова пећина је понорског типа, изградила је понорница Стругарски поток, 
која и данас периодски протиче делом пећине, а делом понире у Арени, између 
огромних одломљених блокова. Арена је највећа  и најатрактивнија дворана пећине, 
једина која оправдава наду да се у крашком подземљу крије главни пећински систем. 
Укупна дужина пећине је 775.5 метара, а туристичка стаза је дугачка 431 m. Поред 
пећине је ресторан у етно стилу, а у близини је ботанички парк. 

Пећина Равништарка налази се у сливу реке Кучајне, леве притоке Пека, на 
територији села Равниште по коме и носи име. Од Кучева је удаљена 12 кm. Кроз 
пећину протиче речица Понорац. Равништарка је изграђена у слојевитим горњојурским 
кречњацима. Ова пећина спада у ред већих пећина Србије. Укупна дужина испитаних 
пећинских канала је 589 метара, док је туристичка стаза дужине 560 метара. Улаз у 
пећину је широк 12.5 m, широк 3.2 m, док је надморска висина пећине 406.6 m. 
Равништарка је веома богата таваничним и зидним накитом, а сиромашна подним 
накитом, јер је активна речна пећина. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) Ова пећина 
је 2007. године уређена за туристичке посете. На платоу изнад пећине изграђен је инфо 
– центар са рестораном и билетарницом. 

Дубочка пећина налази се у близини села Дубока. Од Кучева је удаљена 20 кm. 
Дуга је 2.275 метара и спада у једну од најдужих пећина Србије. Старији назив пећине 
Гаура Маре или у преводу са влашког језика Велика пећина готово се изгубио. Дубочка 
пећина је изграђена у доњокредним банковитим и масивним кречњацима у близини 
контакта кречњачке плоче са језерским седиментима. Простире се између звишког, на 
истоку и ракобарског басена на западу, који су у неогену чинили целину у оквиру 
Панонског језера. Ово је речна, тунелска пећина кроз коју тече Понорска река, 
периодски ток. Такво хидролошко стање настало је пре више стотина и хиљада година. 
Изградња спелео система Дубочке пећине отпочела је у фази отварања понора у 
напуштеној долини Понорске реке. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) Улаз у пећину 
је висок 25, а широк 30 m. Дубочка пећина је била станиште неолитског човека. У 
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пећини су пронађене кости пећинског медведа, зуби мамута, коштане игле и друга 
људска оруђа. Пећина није уређена за туристичке посете али је прилаз до ње доступан 
и често је посећују спелеолошке екипе. 

Шевичка пећина је још једна од пећина која није довољно истражена, али је због 
природног окружења у коме се налази и накита који поседује интересантна за 
истраживаче. У плану су обимнија спелеолошка истраживања. До сада је истражено 
око 400 метара, али се верује да је пећина знатно дужа. Налази се у близини села 
Шевица по коме и носи име, 17 кm од Кучева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
А                                                   Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В                                                    Г 
 

Слика 4. Пећински накит : А – Церемошња; Б – Равништарка; В – Дубочка пећина; Г–
Шевичка пећина 
Извор: www.tokucevo.org 
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Прераст Самар је заштићени геоморфолошки 
споменик природе који се налази у долини 
истоимене реке, леве притоке Мале Тиснице, на 
надморској висини од 690 m и припада територији 
општине Жагубица. Прерасти су природни 
камени мостови који су настали обрушавањем 
пећинских таваница у кречњачким теренима. 
Прераст Самар сврстана је у контактне прерасти и 
представља остатак таванице некадашње пећине 
дуге око 1.800 m. Висина прераста је 15,  ширина 
14, а дужина 10 метара.  До прерасти се може 
доћи обележеном стазом, а како народ овог краја 
верује да представља „улаз у рај“, јако је 
занимљива туристима из иностранства. 

 
 

Слика 5. Прераст Самар 
Извор: www.panoramio.com 
 

2.6.  Климатска обележја 
 

Због географског положаја Браничевског округа издвајају се два варијетета климе. 
Она која доминира у планинском делу оштрија је па је и температурна разлика нешто 
неповољнија у односу на умереноконтиненталну климу у равничарском делу округа. 
Зато зима у планинским деловима почиње нешто раније и траје дуже јер се и снег дуже 
задржава. Просечна годишња температура је 13.2°C, а најхладнији месеци су децембар, 
јануар и фебруар.  Просечне падавине су око 50 l/m2 . На основу анализе 
метеоролошких станица у Пожаревцу, Петровцу и Жагубици, количина падавина расте 
идући узводно према Хомољским планинама. Најмање атмосферског талога падне у 
Стигу, нешто више у сливу Млаве, а највише у Жагубици. Средња количина 
атмосферских талога креће се од 620 – 750 mm. Ветрови најчешће дувају са источне 
стране, али и са северозапада, тако да је у току године преко 170 дана ветровито. 
Најветровитија општина је Велико Градиште где дува кошава – јак југоисточни ветар. 
 

2.7.  Хидролошка обележја 
 

Браничевски округ је богат водом, што подземном, што површинском. Права је 
реткост да су скоро сва општинска места на обалама река, стога је и питање потрошње 
воде решено. Речни токови Дунава, Велике Мораве, Млаве, Пека, али и других мањих 
река чине велико богатство округа. Примера ради река Млава, која извире у Жагубици, 
читавим својим током тече кроз подручје округа, кроз општине Жагубица, Петровац, 
Мало Црниће, Пожаревац, а код Костолца се улива у Дунав. На територији округа 
постоје и језера, најпознатије је Сребрно језеро, језеро Заова, Кучајнско језеро, 
Краљева језера и друга. Овај округ нема ниједну бању али има Крупајско врело са 
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топлом водом, као и врело у Ждрелу, које посетиоци зову бањом, због топле воде као и 
минерални извор у засеоку Кисела Вода у атару села Нересница. Бројни су и водопади 
који привлаче пажњу посетилаца и тиме знатно доприносе развоју туризма. Ниво 
подземних вода је доста висок и у алувијалној равни Велике Мораве износи 3 – 6 
метара.  

Реке: 
 
Дунав је после Волге највећа река у Европи. Дужина Дунава је 2 783.4 кm, док кроз 

нашу земљу протиче на дужини од 588 кm. Назив Дунав потиче од Келта, који су га 
назвали Danuv, што значи река. Браничевском округу припада део од Костолца до 
места које се зове Добра (општина Голубац). Дунав код села Дубравица прима једну од 
својих највећих притока Велику Мораву, која у Дунав уноси 250 m2 воде у секунди и 
17.5 милиона тона лебдећег и вучећег наноса годишње, што угрожава део Ђердапског 
језера. Непосредно испод ушћа Велике Мораве већ деценијама раде багери ведричари, 
који с дна корита Дунава ваде моравски шљунак. Он се бродовима шаље до Београда и 
других већих насеља и градилишта дуж речних обала. Низводније од ушћа Велике 
Мораве Дунав се рачва, а између његових рукаваца је велика ада Острово с 
истоименим селом. Десни рукав је преграђен код села Дубравице, а према Костолцу су 
у рукаву два насипа између којих тече Млава, а потом кроз канал ископан по средини 
Острва утиче у Дунав. То је ново вештачко ушће Млаве, која се пре тога уливала у 
десни рукавац Дунава. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.) 

 На обалама ове реке налази се Костолац, који се први пут помиње 86. године пре 
нове ере као римски војни логор Vіmіnaсіum. Овде су ископани многи археолошки 
налази. На супротној ниској левој обали је село Дубовац, где су пронађени археолошки 
налази из праисторијског доба. Док је десна страна Дунава брдовита и завршава се 
серпентинитским ртом, где се налази очувана тврђава Рам из друге половине XVI века, 
саграђена на темељима утврђења из XII века. Пратећи даље ток Дунава стиже се до 
Великог Градишта, где је десни рукавац Дунава затворен на оба краја и тако је настало 
Сребрно језеро. Изнад Великоградиштанског рта се издиже речна тераса Дунава – 
зараван виша 6 – 9 метара од нижег и влажног земљишта, која се завршава између 
Дунава и ранијег ушћа Пека. Управо се на њему налази сам град Велико Градиште, 
који представља значајан туристичи центар на горњем крају Ђердапа. Такође је овде и 
Голубац, а на 4 кm од града је истоимена тврђава, значајно туристичко место. На око 
700 метара од тврђаве налази се стена Бабакај, која се издиже 4 метара изнад воде. Ова 
стена је указивала на опасност бродарима кроз Ђердапску клисуру, пре него што је 
Дунав регулисан за пловидбу. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.) 

Велика Морава је највећа домаћа река у Србији. Настаје од Јужне и Западне 
Мораве, које се спајају код Сталаћа, на 129.4 m надморске висине, док се у Дунав 
улива у близини села Дубравице на 66.6 m надморске висине. Ова река је значајна за 
снабдевање водом града Пожаревца, који је смештен на 4 кm од њеног доњег тока. То 
је област познатија као Пожаревачка Морава, која чини развође између Млаве и 
Велике Мораве, на северу се граничи са Дунавом, од ушћа Мораве до ушћа Млаве, а на 
југу се пружа до Свилајнца. Пожаревачка Морава је подељена уздужно путем 
Костолац – Пожаревац – Свилајнац, на два по простору приближно једнака, а по 
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пластици потпуно различита дела. Западни део је већи, ниска алувијална равница, а 
источни је брдовит, јер се састоји од огранака Браничевског повијарца који се са југа 
пружа на север, до Дунава, код Костолца. Ток Велике Мораве кроз ово подручје се 
одликује многобројним меандрима, које она временом пресеца и претвара их у мртваје. 
Једна од најзначајнијих мртваја која је до скоро имала велики значај за овај део 
Поморавља била је Ресавчина. У Ресавчину су се уливали многи потоци који су због 
нерегулисаних корита формирали веће баре које су представљале сметњу за 
интензивнију пољопривредну производњу. Изградњом мреже мелиорационих канала 
ово подручје сада представља најплоднији део Поморавља.  

Млава извире из Жагубичког врела на 325 m надморске висине. Ова река се раније 
уливала у Мали Дунав (Дунавац), десни рукавац дуж аде Острво, али је овај рукавац 
преграђен на оба краја, а по средини острва прокопан је канал, тако да се река сада 
улива у леви рукавац Дунава. Млава протиче кроз композитну долину. Одмах по 
изласку из врела прима са десне стране Велику Тисницу, типичан бујичарски ток, који 
повремено заједно са Млавом плави најнижи део градића Жагубице. Она затим тече 
кроз алувијалну раван, широку до 800 m, коју такође повремено плави и код села 
Рибарице улази у Рибарско – горњачку клисуру дугу 28 кm, са седам укљештених 
меандара и дубоку до 320 m. У овој клисуру је познати манастир Горњак. По излазу из 
клисуре река протиче кроз крај звани Горња Млава. Обале су јој усечене у растресите 
наносе, па их вода често поткопава, пробија вратове меандра и стиче ново корито. 
Низводно од Петровца алувијална раван Млаве у Стигу постаје све шира, достижући 
код Братинца 2 200 m.  Код села Калишта прима своју највећу притоку Витовницу. Од 
села Батуше се одваја леви рукавац Млака, који се наставља у рукавац Могила. Млава 
је дугачка 78 кm. Просечна густина речне мреже у сливу је 881 m/кm2. Највеће притоке 
су, поред Витовнице, Велика Тисница, Јошаничка, Осаничка и Крупајска река. Највећи 
просечни протицаји Млаве на њеном ушћу у Дунав су у априлу (28.2 m3/ѕ), а најмањи у 
септембру (3.08 m3/ѕ). Млава припада рекама са кишно – снежним режимом 
умереноконтиненталне варијанте. Њене воде се највише користе за наводњавање. 
(Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 

Пек се убраја у највеће реке источне Србије. Настаје од речица Липе и Јагњила, 
које се спајају код села Јасикова на 401 m надморске висине. После 15 кm тока Велики 
Пек се спаја са Малим Пеком у котлинастом проширењу званом Чекић на 290 m 
надморске висине. Пек протиче кроз композитну долину. По излазу из котлинастог 
проширења Чекић, улази у Волујску клисуру, дугачку 25 кm и усечену у кречњаке до 
дубине 200 – 320 m. У тој клисури је осам укљештених меандара. По излазу из 
Волујске клисуре Пек улази у Звижд и тече на дужини од 31.5 кm, образујући у 
пространој алувијалној равни многе меандре. Сужењем код села Нереснице долина 
Пека је подељена на узводније Нересничко поље, дугачко 7.5 кm и широко 1 – 2 кm и 
низводније Кучевско поље, дужине око 6 кm и ширине до 1.5 кm. Пек плави оба поља 
после провала облака у појасу широком 100 – 150 m. Низводно од Кучева Пек се 
пробија кроз Каонску клисуру дугачку 13.5 кm и усечену у кречњак до дубине од 250 
m. Клисуру напушта код села Љешнице и одатле па све до ушћа, на дужини од 32.5 кm, 
протиче кроз плодно Браничево. Овде је река лети широка 12 – 15 m, а у пролеће и до 
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40 m. При изливању из корита после обилнијих падавина, плави приобалске ливаде и 
њиве у појасу широком око 200 m.  

Пек је дугачак 129 кm и има слив површине 1.236 кm2, а Ђердапском језеру даје 
просечно 12.1 m3 воде у секунди. (Гавриловић Љ., Дукић Д., 2002.) 

Пек је познат као златоносна река још од времена старих Римљана. Злато по коме 
су познати град Кучево и његова околина добијало се испирањем златоносног песка из 
речног корита. Први багер на Пеку инсталиран је 1903. године и после тога наредних 
12 година из Пека је извађено око 3.000 кg злата. 1967. године је престао са радом 
рудник злата у Благојев камену и експлоатација злата је прекинута. (Гавриловић Љ., 
Дукић Д., 2002.) Данас је испирање злата на реци Пек обавезан део програма 
манифестације „ Хомољски мотиви“ и представља праву туристичку атракцију. 

Реке понорнице: 
 
Реке понорнице представљају посебан тип речних токова у кречњачким теренима. 

Оне теку неко време површински, а потом њихова вода нестаје у удубљењима која се 
називају понор или пропаст и настављају да се креће подземно, да би на крају истекле 
у виду извора. Највећи број понорница у нашој земљи јавља се у Карпатско – 
балканским планинама, где постоји 70 већих оваквих токова, сматра се да их има и 
више, али су безимени и нису регистровани. Заједничка одлика понорница на овим 
планинама је што им је дужина подземног тока мала. Изузев понора Бусовате на 
планини Бељаници чија дужина износи 8.8 кm. Један од познатијих понора овог округа 
је поток Понорац који избија из пећине Равништарке после 600 m понирања. Познат је 
и Понорски поток у близини Жагубице, чија вода избија на чувеној Хомољској 
потајници, а подземно тече само 168 m. Ова особина последица је плитког краса 
источне Србије, због чега је карстификација захватила цео слој кречњака до 
вододржљиве основе. 

Језера: 
 
Сребрно језеро је најпознатије језеро Браничевског округа и налази се на 2 кm од 

Великог Градишта. Настало је преграђивањем рукавца Дунава. Овај рукавац код места 
Затоње се одваја од главног тока Дунава, у виду меандра, а затим му се приближава да 
би се поново спојили код села Кисиљева. Рукавац Дунава је преграђен бранама и на 
узводном и на низводном делу. Између две бране је настало Сребрно језеро, дугачко 12 
кm и широко до 300 m. Храни се процеђивањем воде Дунава, па је у односу на реку 
вода знатно чистија, мирнија и одлична за туризам. Туристички је најпривлачнији и 
најуређенији део поред викенд насеља Багремар, са великим хотелом необичног 
архитектонског изгледа. У приобаљу језера је уређено и шеталиште са угоститељским 
објектима, који раде током лета.  

Језеро Заова се налази на територији општине Мало Црниће, у атару села 
Топоница, у близини истоименог манастира који је удаљен 1.5 кm од села. Манастир 
Заова заједно са језером чини значајано  туристичко излетиште целог Браничевског 
округа. Иначе, језеро је настало акумулирањем воде из више мањих поточића и богато 
је рибом. Језеро је услед шуме, на брду, а један део обале је уређен. Од Пожаревца је 
удаљено око 20 кm.  
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Слика 6. А - Сребрно језеро; Б – Језеро Заова 
Извор: А - www.srebrnojezero.com; Б - www.toomc.org  

 
  

Кучајнско језеро налази се на 3 кm од Кучева у атару села Кучајна. Поред њега 
пролази асфалтни пут према двема познатим пећинама – Церемошња и Равништарка, 
од прве је удаљено 10 кm, а од друге 7 кm. По свом настанку језеро је вештачка 
акумулација изграђена седамдесетих година прошлог века преграђивањем Кучајнске 
реке у циљу заштите села Кучајна од бујичних вода ове реке. Површина језера је око 
5.000 m2, а максимална дубина је до 12 m. На излазном делу језера је масивна бетонска 
брана са које се природним путем одлива вода Кучајнске реке, стварајући атрактиван 
водопад висине око 10 m. Цела околина језера је испресецана бројним стазама које су 
идеалне за шетњу у очуваној природи. Језеро је богато рибом и раковима, а због 
повољног положаја и остатака старих римских и средњовековних рудника привлачи 
пажњу посетилаца. 

Језера краља Александра I Карађорђевића или краљеви базени како их зове 
локално становништво, налазе се у близини села Нересница у општини Кучево. Нису 
уређена али је околина погодна за излете и камповања. Ова језера су настала за време 
ископавања злата из реке Пек. Богата су рибом и привлаче бројне риболовце. У 
близини је и извор минералне воде, као и вила краља Александра. 
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Слика 7.  А – Кучајнско језеро; Б– Једно од језера краља Александра 
Извор: www.tokucevo.org 

 
Врела: 
 

Крупајско врело налази се испод западног кречњачког одсека Бељанице, на 
надморској висини од 220 m. Врело се налази у атару села Милановца, општина 
Жагубица. Крупајско врело хране подземни канали који се завршавају пећинским 
отвором. Врело је до 1946. године избијало из пећинског отвора у виду речног тока, 
који је почињао сифоном, када је око 40 m низводно подигнута бетонска брана.  

На тај начин врело је добило нов 
изглед у облику мањег језера чија је 
дужа оса дугачка 40 m, а краћа 17 m. 
Вода овог врела се користи за 
покретање мале хидроцентрале, док 
се вишак прелива преко бране и 
заједно са искоришћеном водом 
испод млина формира језеро од које 
почиње лагани ток Крупајске реке. На 
основу мерења утврђена је 
температура воде од 9 – 11°C, 
максимална издашност од 6.42 m3/s, а 
минимална 125 l/s.  
 

Слика 8. Крупајско врело 
Извор: www.krupajskovrelo.com 
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Жагубичко врело или Врело Млаве избија у крајњем југоисточном делу 
Жагубичке котлине, испод северних падина Бељанице на надморској висини 312 m. 
Налази се на јужној периферији Жагубице од чијег је центра удаљено око 1 кm. Само 
врело има изглед мањег језера и у ствари представља потопљену вртачу окружену 
планинским узвишењима Конџила и Врелске Падине. Укупна површина врела је око 

655 m2, са запремином од 2.480 
m3воде. Највећа измерена дубина 
износи 24 m, мада се са сигурношћу 
може рећи да је она знатно већа, пошто 
вода избија из сифонских канала и то 
под великим притиском који спречава 
тачнија мерења. Вода која храни врело 
на дну и странама потопљеног басена 
формира отоку дужине око 150 m и 
ширине 12 m. После лучног тока према 
северозападу отока се спаја са реком 
Тисницом и формира реку Млаву. 
 

Слика 9. Жагубичко врело 
Извор: www.tozagubica.rs 

 
 

Врело Шумеће се налази у засеоку Шумеће у селу Турија, 12 кm од Кучева. 
Ово је једино врело у општини Кучево које по својој снази заиста испуњава све 
критеријуме да се назове тим именом. Такође, оно најмање осцилира током године.  
Врело је најснажније у пролеће (мај-јун), са протоком воде од око 1.5 m3/s, док је у 
најсушнијем делу (јул-август) године упола слабије. С обзиром да је сушан период у 
Србији све дужи и са врло високим температурама, ово је право мало благо, које вреди 
брижно чувати.                                                                                       

Општина Кучево је најбогатија врелима и постоји још неколико, али исто тако 
је богата водопадима какви се ретко где срећу. Постоје и бројни водопади на 
Бељаници, а до њих стижу само најупорнији. Најпознатији водопад округа, али свакако 
општине Кучево је водопад Сиге, али су још атрактивни и водопад Лепеза, који се 
налази испод Дубочке пећине, водопади на излетишту Мало Врело у атару села Ракова 
бара, где их има чак три и водопад Бурев. 

Водопад Сиге налази се непосредно испод извора Сиге, главног изворишног 
крака Церемошње, леве притоке Пека. Сига извире испод високог крашког облука, а 
онда се обрушава низ 20 – 30 m високи каскадни водопад. Водопад је изграђен од сиге 
– бигра. Бигар се и данас ствара, мада су деструктивни процеси јачи и водопад се 
обрушава и постепено помера према врелу Сиге. Врело се налази на надморској висини 
од око 560 m. Овај водопад у последњих неколико година, почетком лета пресуши, а од 
пећине Церемошње је удаљен око 4 кm. 

Водопад Бурев се налази на територији села Шевица, на самом извору 
истоимене реке, десне притоке Пека. О овом водопаду се јако мало зна, али се ради на 
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сређивању околног терена и путне мреже јер ово чудо природе вреди видети. Од 
Кучева је удаљен 13 кm. Водопад настаје тако што се поток после 50 m од снажног 
крашког извора код ивице високе стене рачва на више отока, које у виду водених 
завеса падају и нестају по крхким бигарским терасама на простору широком готово 30 
метара. 

Посебну вредност Браничевског округа чине потајнице, специфични крашки 
извори, где се смењују интервали истицања воде са интервалима мировања. У свету 
оваквих извора има око 30, у Србији 4, док на територији Браничевског округа се 
налазе чак две, Звишка и Хомољска потајница. 

Звишка потајница налази се на десној страни реке Пек, низводно од Кучева на 
улазу у Каонску клисуру. Представља велику природну реткост – извор који час даје 
воду, а час пресушује и то са великом правилношћу. Нажалост није довољно уређен 
прилаз потајници иако има повољан географски положај и у атрактивном је окружењу. 
Први пут је споменуо у литератури барон Хердер 1835. године и то као извор који не 
даје воду више од месец дана, а на дну резервоара се одржала иста количина воде. 
Пошто је то било у време летњег периода потајница је престала са радом. Док у 
зимском периоду стално ради и вода јој се не леди. О овом природном феномену писао 
је и Јован Цвијић. Вода потајнице избијала је из једне окапине, ширине 0.9  m и висине 
0.6 m, а затим је вода истицала кроз сипарски материјал и истицала у близини Пека, 
повремено, после пређених 70 m и висинске разлике од 12 m. Окапина се постепено 
пуни водом, која јој из пукотина притиче, док за то време извор, који је у близини Пека 
пресахне. Када се она напуни водом до извесне сталне висине и ниво воде почне у њој 
сплашњавати, протиче вода из извора, тече све време док вода одсеца у окапини, па 
настави да тече неко кратко време док се окапина не испразни.  

Потајница је позната и по томе што има два отвора, један у стени у сасвим 
маленом гротлу, а други у близини пута око 20 m ниже, према реци Пек. Горњи отвор, 
онај у стени се пуни водом али она не отиче њиме већ отиче доњим отвором. Пуњење 
резервоара се завршава за сат времена, али у летњем периоду траје и по неколико сати. 
Када се отвор напуни до одређене висине, онда из горњег извора сва вода истиче за 2 – 
3 минута подземним путем, кроз онај доњи извор, код пута. Пуњење резервоара је 
нечујно али је отицање праћено јаким клокотањем и шумом које траје 2 – 3 минута. 

1946. године у близини потајнице почиње експлоатација креча и вода потајнице 
се интензивно користи за потребе „Кречане“. Да би се обезбедила санитарна заштита 
извор је сазидан малом бетонском браном са металним вратима (то је онај отвор који је 
близу пута). Пошто је у близини био и ресторан за раднике, дубоко у сифонски део 
извора је постављено пластично црево, тако да је вода усмерена ка чесмама у 
ресторану. Услед тога, рад потајнице је поремећен. Ипак, многи су сматрали да је 
њеном раду сметало и често минирање локалног комбината креча, јер се експлоатација 
креча вршила и на супротној страни брда и на страни где се потајница налази. 
Сматрало се да је дошло до померања слојева у кречњаку. Радници у комбинату су ову 
појаву сматрали чудом природе. Долазили су за време празника и сматрали су да је 
вода потајнице лековита, за очи пре свега. Један од њих, Боривоје Јовић из села 
Кучајне ми је још када сам била мала причао о потајници и толико сликовито описао 
њен рад, да би му позавидео сваки географ. Говорио ми је да су воду користили и да су 
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тачно знали период када ће се резервоар напунити, а када кренути са пражњењем. За 
неког ко нема географског знања и први пут се сусреће са овом појавом то је било 
невероватно откриће. Овај човек је један од ретких који није веровао да је потајница 
настала неком натприродном силом, нити да ту живи неко митско биће, он је веровао 
да је то процес који је сасвим нормалан за кречњачки терен. Био је у праву. Чак је и он 
био свестан да ће ово чудо од природе, ако се експлоатација креча настави бити 
уништено. Ипак, сила природе је победила и у ове крајеве 1987. године, долази наш 
познати стручњак за пећине, Раденко Лазаревић, који проверава у каквом је стању рад 
потајнице. Након испитивања, утврдио је да рад потајнице није поремећен, нити 
оштећен, већ је неутралисан коришћењем воде за локални водовод. Како је производња 
креча ослабила, тако је потајница ојачала и данас несметано ради. Нажалост ко зна 
колико ће времена требати да прође док локалне власти не схвате да је овај споменик 
природе, као и његова околина од непроцењиве вредности, не само за наше туристе већ 
и иностране. 

Хомољска потајница или како је у народу позната Стојање или Стојанов 
извор, налази се на територије општине Жагубица, на само 5 кm од села Селиште и 
представља прастаро култно место Хомоља.  
Све што сам рекла о Звишкој потајници код Хомољске је обрнуто. Чак се и ове две 
области разликују једна од друге, не толико по природним карактеристикама колико по 
менталитету становника. 
Оно што Хомољску потајницу издваја од осталих је што вода настаје и нестаје у 
неједнаким интервалима. Непредвидиве интервале у којима извире вода пратио је, 
мерио и о њима писао и наш најпознатији географ Јован Цвијић. Ипак, како је вера у 
Хомољу јака, а машта још јача, становници овог краја су смислили интересантно 
објашњење. Легенда каже да је чувар извора моћни Стојан, по коме је извор и добио 
име, он живи у унутрашњости земље и својом моћном руком пушта и затвара воду. 
Мештани околних села кажу да Стојан добро зна коме ће пустити воду, а коме не. Када 
дођете на извор морате се јавити његовом чувару, као што бисте се јавили домаћину у 
чију кућу улазите. По вашем гласу, Стојан зна какви сте као особа, ако вам је душа 
чиста, одмах ће потећи вода, а ако сте грешни, морате чекати да се одобровољи. Кажу 
мештани да неки чекају, сат, сат и по, некад и више али воде нема. Верује се да је вода 
лековита. На извор долазе и стари и млади, и мушкарци и жене. Вода лечи кожне 
болести, као што су чиреви и брадавице, које се најчешће јављају код деце, али се исто 
тако верује да је добра за очне болести и да побољшава вид. 

На територији Браничевског округа не постоји ниједна бања, али постоје два 
извора. Један извор се налази на територији села Нересница у општини Кучево, а други 
се налази на територији села Ждрело у општини Петровац на Млави. 

Кисела вода, како је познат извор минералне воде у селу Нересница, налази се 
на левој страни реке Пек, на ободу алувијалне заравни реке, на надморској висини 165 
m. Извориште је изграђено од палеозојских шкриљаца у које је утиснут гранитоид 
Хомољских планина. За овај извор знало се још у време Римљана, и на овим 
просторима су пронађене и римске водоводне цеви. Минерална вода се повремено 
појављивала у појединим бунарима па је зато избушена бушотина дубине 302  m. 
Бушотином је каптирана угљено – кисела минерална вода у количини 2.0 l/s, 



Мастер рад                                                                                                        Милина Динић	
 

‐ 25 ‐ 
 

температуре 20C. По својим физичко – хемијским својствима ова минерална вода 
припада категорији калцијум- хидрокарбонатних, слабо угљених хладних минералних 
вода, укупне минерализације 1.29 g/l, киселости pH – 6.5. У гасном саставу преовлађује 
угљен – диоксид, садржај раствореног гаса је 0.44 g/l.  Због својих својства може да се 
користи у терапијске сврхе пијењем, као допунско средство лечења хроничних 
обољења желудца, јетре и жучних путева, као и стања после хируршког одстрањивања 
камена из жучних и мокраћних путева. Концерн здраве хране „Бамби“ из Пожаревца је 
2003. године отворио фабрику за флаширање ове воде. На тржишту се дистрибуирала 
као стона минерална вода под називом „Дубока“. 

Ждрело је термални извор у истоименом селу који је назив добио по свом 
географском положају на улазу у Горњачку клисуру, ждрело. Извор је од општине 
Петровац удаљен 9 кm. Издашност извора је 16 m3у секунди, док је температура воде 
36C. Ова вода је позната као одлична за лечење кожних болести и реуме. 

Поред свих извора на територији округа постоје и извори светиње. У целом 
Браничевском округу је познат један од најстаријих митологема овог округа, мит о 
сестри Јелици коју су браћа растргла коњима о репове. Овај мит је описан у епској 
песми „Бог ником дужан не остаје“. Настанак читавог низа манастира у Браничеву је 
директно везан за ову легенду, ипак један извор је посвећен сестри Јелици, то је 
Панарија. Овај извор налази се око 2 кm од Петровца на Млави и око 1 кm од села 
Забрђа. То је врло јак извор, који се налази у подножју источне падине Сопотске греде. 
Народ настанак и име овог извора везују за легенду о сестри Јелици. По народном 
предању Јеличина мајка је ћерки, пре него што су коњи јурнули низ Сопотски 
повијарац, по тадашњем обичају, ставила металну пару у уста, да би платила Богу 
прелазак из живих у мртве. На месту где је испала пара из уста и због њене 
праведности и невине жртве, ту се створио извор. По пари (новчићу) он се звао 
Паранија али га је народ прекрстио у Панарија. Извор је посвећен Светој Петки, јер се 
сматра да је баш на овај празник Јелица страдала. Над самим извором је подигнута 
капела. Не постоји податак ко је подигао капелу, нити о томе постоје неки записи, а ни 
локално становништво не зна ништа о томе, мада се сматра да је то урађено још у доба 
антике.  
 Још један извор који је посвећен Светој Петки, која је у српској народној 
религији везана за излечење вида и тзв. женских болести, је извор Минине воде. Извор 
се налази на 3 кm од Пожаревца, на источној падини Соподске греде. То је јак извор 
питке воде. Простор око њега је пречника око 20 m, левскастог облика, сматра се да је 
вештачки направљен тако да има облик малог амфитеатра. Цео простор је обрастао 
старим брестовима који не смеју да се секу, тако да многи сматрају да има елементе 
келтских гајева. Вода која избија из брда, тече кроз посебно исклесан жљеб у великом 
каменом блоку. Сам камен чини издужена силикатна громада, која је на ово место 
донета са велике удаљености. Сматра се да је донет из реке Млаве и да има 
симболичну функцију а камена громада оличава мушки принцип у природи док је вода 
женски принцип. Ово су само неки елементи који говоре да Минине воде представљају 
култно, свето место. Становници шире зоне Млаве и Стига верују у лековиту и 
божанску моћ овог места. На самом извору пале свеће, моле се Богу, умивају и пију 
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воду, дарујући извор воћем и цвећем. Уједно овај извор представља и јединствено 
археолошко налазиште, на коме су потврђени трагови живота, од раног неолита, преко 
бронзаног доба, времена Келта и Римљана, до касног средњег века. Бројни материјални 
остаци говоре о континуитету живота на овом ограниченом простору током 7.000 
година. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) Оно што је још интересантно за овај 
извор јесте и име – „Минине воде“. Лично име Мина је ретко у српској антропонимији. 
Спада у ред имена која могу бити и мушка и женска. Велики митски јунак је Мина од 
Костура, чији град Кустар – Костур град се налази на око 15 кm од извора. Ту је и река 
Могила у који се улива извор, а значење ове реке пронађено је у старословенској речи 
„могила“ што значи гроб. У таквом митском миљеу треба тражити етимологију 
топонима „Минине воде“. У прилог томе иде и чињеница да је топоним у множини, 
иако је извор један. На крају Мина као име може се довести у вези са глаголом минути 
– проћи, пролазити. Сматра се да овај извор представља прелаз између овог и оног 
света.  

Било како било овај извор представља нешто јединствено, а исто као и Панарија 
сваки путник који прође овим крајевима застане бар на кратко да ужива у овим светим 
местима са дугом традицијом и богатом историјом оивиченом велом мистерије. 
 

Поплаве  
 

Иако је читаво подручје Браничевског округа богато водом, од свих река, Пек 
највише плави околна насеља.  

У литератури је забележено да је Пек почетком лета 1910. и 1940. године 
поплавио бројна насеља у његовом сливу и направио штету катастрофалних размера. 
Најмање штете, ако се пореди са овим двема поплавама, Пек је нанео маја месеца 2014. 
године, када је читава Република Србија била суочена са поплавама окромних размера.  

1940. године је Пек толико надошао да је читаву раван претворио у велико 
језеро. Изненада су хучне бујице свих потока носиле све пред собом. Сви усеви 
плодних печких поља били су под водом. Бујица је ломила и изваљивала дрвеће из 
корења, носила мостове, рушила куће, давила и људе и стоку. Ипак поплава из 1910. 
године је била знатно већих размера, а да зло буде веће поплава је стигла ноћу. 
Провала облака је била толико снажна да су бујице надирале из свих потока и река у 
Кучевачко и Нересничко поље. Због кречњачког ждрела Каонске клисуре и нанетог 
материјала и бројних мостова које је река носила, вода није могла да тече Каонском 
клисуром, препрека се разбила и бујица је однела све куће у селу Каона, које је касније 
измештено. Сутра дан је призор био стравичан. Мештани села када су сагледали 
пустош по својим њивама и селима осетили су зло реке, која је како су говорили била 
тиха и мирна. Из неба оловне боје и даље је лила „трешњева киша“. Киша је падала 40 
дана и 40 ноћи. 

Рушилачко дејство Пека јесте нанело велику штету али је нанело и велике 
количине квалитетног муља, а 1910. године муљ је био дебљине око 1 m, па је следећа, 
али и године после ње биле веома родне. Често мештани насеља у сливу Пека умеју да 
кажу да Пек „односи и доноси“.  
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Последња поплава Пека била је у мају месецу 2014. године. Река се излила из 
корита и поплавила насеље „Пек“ у Кучеву. Вода је нанела велике штете кућама у 
насељу и ораницама, а процењена је штета од 88 милиона динара, али на срећу 
људских жртава није било. 

Слика 10. Град Кучево пре и после поплаве 2014. године 
Извор: www.ebranicevo.com 

 
2.8.  Биогеографска обележја 

 
Биљни покривач је у великој зависности од састава земљишта и особина стена, 

климе и рељефа. Наравно, значајну улогу у мењању природног ареала имао је човек.    
Конфигурација земљишта Браничевског округа је таква да обилује равничарским 
теренима, ливадама, шумама и површинама које су под пољопривредним културама. 
Од шума су најзаступљеније букове шуме, храстове, грабове, багремове и др. Ове 
шуме су богате печуркама, нарочито вргањима, који је цењен у другим земљама 
Европе. Ливаде су богате лековитим травама, као што су кантарион, нана и др.  
Обиље биљног света омогућило је развој животињског. Заступљене су све врсте ситне 
дивљачи, од зеца, фазана, препелице, јаребице и других, до крупних животиња као што 
су срна, дивља свиња, лисица, јазавац, што пружа велико задовољство ловцима. Исто 
тако је развијен и риболов, најквалитетнија риба је пастрмка, које највише има у реци 
Млави и њеном горњем току, недалеко од изворишта. У Жагубици и околини постоји 
читав систем рибњака за узгој пастрмки. Док у  Великом Градишту се сваке године, 
августа месеца, организује манифестација „Аласке вечери“. 
 

2.9.  Педолошка обележја 
 

Педолошки покривач Браничевског округа је хетероген, што је последица бројних 
фактора, а пре свега геолошке грађе. Типови тла који су карактеристични за овај округ 
су: чернозем, који је заступљен у плодној стишкој равници, затим смонице, гајњаче као 
и алувијална земљишта која се јављају око речних токова Дунава, Млаве и Пека. 

 



Мастер рад                                                                                                        Милина Динић	
 

‐ 28 ‐ 
 

3. Друштвено – географска обележја 
 

3.1.  Трагови насељености на простору Браничевског округа 
 

Добра природна комуникација, плодно земљиште и рудама богато залеђе, условили 
су богату културно – историјску прошлост овог простора. Први трагови човека потичу 
из времена старијег неолита, тзв. старчевачке културе, око 5.500 године пре наше ере. 
Тада је на подручју данашњег Браничева постојало неколико насеља, археолошким 
испитивањима откривено је њих четири. Најзначајније археолошко налазиште из овог 
периода је Топлик у Малом Црнићу, који је име добио по термалном топлом извору. У 
време винчанске цивилизације у Топлику је постојало велико насеље. Површина 
локалитета је око петнаест хектара и на тој површини још увек могу да се нађу 
фрагменти керамичких посуда, статуе божанстава од печене глине, камене и кремене 
алатке. На локалитету Беловоде код Великог Лаола, археолошким ископавањима 
потврђено је да је винчанска цивилизација познавала металургију бакра, што потврђују 
налази бакарних алатки. Иначе овај локалитет се налази  2 кm од села Велико Лаоле, на 
десној обали речице Бусур, која извире у подножју планине Бељанице, а улива се у 
Млаву 6 кm низводно. На основу археолошких налаза али и имена две кружне 
депресије, међусобно удаљене око 200 m, за које се прво мислило да су вртаче али због 
седиментног језерско – морског састава тла, та могућност је искључена, народ а и 
стручњаци верују да је овде било велико винчанско насеље. Наиме, ове две депресије 
су средином седамдесетих година биле испуњене водом у којој је живео разноврсни 
барски животињски свет, а народ је потапао конопљу у овим барама. Зову се Миљкова 
и Бикова бара. Сматра се да је бик у винчанској културу света животиња и да је 
украшавао прочеља кућа. 1997. године нађене су чак четири статуе ове животиње на 
месту за које се сматра да је било светилиште. Средином трећег миленијума старе ере 
дошло је до открића бронзе. Најзначајнији налаз овог периода представља статуета 
божанства, откривена крајем прошлог века у селу Кличевцу. Она представља најлепши 
примерак уметности касног бронзаног доба на европским просторима. О великом 
значају шире зоне ушћа Млаве у Дунав, током касног бронзаног доба, говоре налази 
једанаест остава металних предмета, које су као заветни дар неком божанству доњег 
света, потхрањене у земљи. Налази таквих остава говоре нам о високом степену 
религијске свести и великом технолошко – металуршком знању становништва овог 
краја.  

Током гвозденог доба у овом делу Србије живе Трибали, највеће и најзначајније 
племе на Балкану. Њихови гробови откривени на подручју села Дрмна и Костолца, 
садрже бројне прилоге који осветљавају овај период. Трибале је 335. године пре наше 
ере покорио Александар Македонски, негде у близини Костолца. 

Крајем IV века старе ере у овај део Подунавља стижу Келти, народ који је крајем 
праисторије културно и економски ујединио тадашњи свет. Келти су били одлични 
металурзи гвожђа и све пољопривредне алатке, које се и данас користе у скоро 
непромењеном облику они су направили, као што су мотике, виле, маказе и др. На 
територији округа постоје бројни локалитети који сведоче о присуству Келта на овим 
просторима. Локалитет Топлик у Малом Црнићу је један од тих локалитета и у време 
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Келта је представљало велико земљано утврђење – опидум, чији су бедеми и ровови на 
појединим местима још видљиви.  

Почетком нове ере стижу и прве римске легије. Постоје бројни писани документи 
који доказују да су на темељима келтског утврђена боравиле прво IV скитска и V 
македонска легија, које су основале војни логор, који ће задржати келтско име 
Виминацијум. Неки аутори сматрају да је име „Виминацијум“ латинског порекла и 
доводи се у везу са речју „вимен“, што значи врба. Након ових легија у деветој 
деценији I века долази до смене легија и у Виминацијум стижу IV Флавијева и VII 
Клаудијева легија, које ће остати све до антике. Бројни натписи и печати на опекама 
говоре о великим грађевинским радовима који су се током римског периода одвијали 
на овом простору. Виминацијум се налазио на веома важној раскрсници римских 
војних путева. Овај логор је имао моћне бедеме од опеке и камена. Око логора се 
развијало и цивилно насеље, које ће већ почетком II века наше ере постати градско 
насеље занатлија, трговаца и ислужених војника. За време цара Хадријана 118. године 
добија статус муниципијума, који је подразумевао одређени степен локалне 
самоуправе. Од тада се град нагло развија. За време династије Севера, крајем II века 
наше ере он доживљава велики културни и економски процват. У њему дуже или краће 
време борави велики број римских царева. За време императора Гордијана III, добија 
статус колоније, што је подразумевало највиши градски статус у Римској империји. 
Тада, Виминацијум постаје административни, војни, политички, економски и културни 
центар римске провинције Горња Мезија. У њему ради ковница локалног новца на 
чијем се наличју налази грб града. 

Почетком IV века Виминацијум ће постати значајан хришћански верски центар и 
седиште епископије. Из тог времена су пронађени гробови са фрескама које спадају у 
ред највиших уметничких домета на целој територији Римског царства и дело су 
врхунског уметника. Град Виминацијум је срушен 441. године наше ере, од стране 
Хуна, који су под вођством Атиле порушили све важније римске градове на чијим 
темељима данас имамо модерна насеља, али Виминацијум није повратио стару славу. 
Народно сећање данашњег становништва на некадашње постојање великог римског 
града на овом месту, сачувано је у самом имену града Костолац, које потиче од 
латинске речи „castel“, што значи војно утврђење. 

Захваљујући изградњи термоелектране и површинског откопа угља „Дрмно“, 
који су смештени на подручју јужног гробља Виминацијума, на овом локалитету се од 
1977. године обављају велика заштитна археолошка истраживања, иако на овом 
локалитету истраживања трају пуних 120 година.  Досадашњим истраживањима 
откривено је и документовано око 13.000 римских гробова са преко 40.000 
археолошких предмета, од којих су многи уникати. Археолошка збирка Виминацијума 
чини сталну поставку Народног музеја у Пожаревцу и сведочи о некадашњој 
економској моћи овог града.  

Током VI века цар Јустинијан подиже на левој обали Млаве, на завршетку Сопотске 
греде, мање војно, погранично утврђење, које по римском Виминацијуму, назива 
Виминакион. На темељима овог утврђења развио се у средњем веку град Браничево, 
који ће бити стална мета сукоба између Угарске, Византије и Бугарске. У граду 
Браничево се налази седиште истоимене епархије, која са извесним прекидима постоји 
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и данас. Крајем XIII века Браничевом владају бугарски великаши Дрман и Куделин 
које су 1291. године победили краљеви Милутин и Драгутин, после чега ова област 
улази у састав немањићке српске државе. У бројним историјским изворима Браничево 
се помиње као значајан економски, војни и политички центар. Крајем четврте деценије 
XV века деспот Ђурађ Бранковић предаје га турском султану Мурату II. Осам година 
после пада Смедерева 1459. године, Браничевски тефтер из 1467. године бележи 
Браничево и Костолац као село са око двадесетак кућа. На месту где се налазило 
средњовековно Браничево, на локалитету Мали Град у селу Костолац, бродарски 
капетан, Драгутин Тодић подиже 1925. године гробну цркву – маузолеј, која доминира 
околином и сведочи о духовном континуитету српског живља на овом простору кроз 
векове. 

У ове крајеве је чак два пута долазио чувени мађарски археолог и етнограф, Феликс 
Каниц, који је у више наврата посећивао Србију и детаљно описивао и Браничево. Овај 
истраживач је посебно био одушевљен Виминацијумом и површином коју овај град 
заузима и трудио се да се сви предмети који су нађени приликом обраде земљишта 
сачувају за науку, како је писао у својим делима. 

Виминацијум није само познат по богатој историји народа који су живели на 
овом простору већ и по невероватним открићима костију мамута  на коповима угља 
„Дрмно“. Наиме, први остаци мамута пронађени су 2009. године, ради се о скелету 
женке, названој Вика, три године касније, пронађена су још два скелета, када је багер 
закачио кљову ове праисторијске животиње. Ово је невероватно откриће, ако се узме у 
обзир чињеница да се мамути ретко налазе на месту где су угинули и да у свету 
постоји свега 20 – 30 фосила мамута. 

 
3.2.  Становништво 

 
На развој становништва Браничевског округа велики утицај је имао географски 

положај, друштвено – економске и историјске промене.  
На територији Браничевског округа живели су многи народи и постојала су многа 

насеља. Многима од њих се изгубио сваки траг, некима се заборавило име, а о некима 
су сачувани историјски подаци. Први попис Браничева урадили су Турци, 1467. године 
и за око 25 % насеља која су они пописали данас немамо никакав траг где би могла да 
се налазе. Вук Караџић је 1827. године забележио да „у нахији Пожаревачкој“ има 194 
насеља, од којих нека данас не постоје. Године 1896, Феликс Каниц је забележио да је 
Пожаревац имао 2.100 кућа и око 11.500 становника. Овај истраживач је забележио да 
је Пожаревац имао цркву са књигама из Русије и школу у коју је било 30 ђака, што је у 
то време била реткост, када је цела Србија све до краја аустријске окупације 1739, 
имала свега три сличне школе. Исто тако Каниц је забележио да је у Пожаревцу 1887. 
године највише било српског становништва, затим Румуна, Немаца, Рома, Грка и да је 
већина становништва била православне вероисповести.  

Према попису становника из 1948. године Браничевски округ је имао 246.859 
становника и тај број се повећавао све до 1981. када је број становника износио 
264.182. Међутим због политичких ситуација и потрагом за бољим животом у 
иностранство дошло је до миграција становништва и према попису из 1991. године на 
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територији округа је живело 253.992 становника и тај број се све више смањивао. 
Према последњем попису из 2011. године Браничевски округ има 183.625 становника. 

У погледу полне структуре жене у односу на мушкарце су у већем броју. Број особа 
женског пола износи 94.420, а мушког 89.205 (51% : 49%). У градским насељима је 
ситуација иста, већи је број особа женског пола, а исти је случај и у сеоским насељима. 
Ипак у односу град – село, такође је више особа женског пола и то 57.328 у сеоским 
насељима, док је особа мушког пола 55.329. У градским насељима  37.092 особе 
женског пола, док особа мушког пола има 33.876.  Ови подаци показују да је све више 
становника који се одлучују за живот на селу, нарочито ако се узме у обзир да је сеоски 
туризам будућност наше земље.  

Економску структуру Браничевског округа чини 85% активног становништва док је 
15% неактивног становништва. Од тога већи проценат припада особама мушког пола и 
то 62%, док особе женског пола, које су активне износи 38 %. Исто тако велики је број 
пензионера (25% од укупног становништва) као и ђака и студената.  

Што се тиче образовне структуре, необразовано становништво чине углавном 
најстарији становници округа, а учешће у укупном становништву  је 3.39%. Када је у 
питању компјутерска писменост чак 61.79% становништва не познаје рад на рачунару. 

 
3.3.  Број становника 

 
Број становника представља скуп људи који живи и ради на одређеном простору и 

који се током времена мења у квантитативном смислу. Свака промена броја становника 
означава се као укупно кретање становништва. (Голубовић П., Кицошев С., 2004.) 

Промене у укупном броју становника условљене су бројним факторима. На 
промену у укупном броју становништва може да утиче природно кретање 
становништва (наталитет и морталитет) али исто тако могу да утичу и миграције 
(имиграција и емиграција). 

Кретање укупног броја становништва по општинама Браничевског округа може се 
анализирати на основу осам пописа који су извршени после Другог светског рата и то : 
1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011. године. 

 
3.4.  Кретање броја становника Браничевског округа од 1948 – 2011 

 
На кретање броја становника Браничевског округа велики утицај су имали 

историјски догађаји. Приликом велике сеобе Срба, 1690. године насељен је већи део 
Браничева, пре свега области Хомоље и Звижд, као и слив Млаве. Забележен је и 
податак да се становништво селило из једног слива реке у други и враћало назад, 
нарочито се ово односило на реку Пек, која је често плавила насеља у свом сливу. Тако 
да је и економски фактор био пресудан за кретање становништва. Из планинских 
области људи су се селили у равничарске јер је било више услова за живот. 
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Табела 1. Кретање броја становника Браничевског округа 

Година Број становника 
Просечни годишњи 

пораст 
Апсолутни пораст 

становништва 
1948. 246.859 

1953. 259.329 2.494 12.470 

1961. 263.780 556 4.451 

1971. 263.466 -31 -314 

1981. 264.182 72 716 

1991. 253.992 -1.019 -10.190 

2002. 200.806 -4.835 -53.186 

2011. 183.625 -1.909 -17.181 

Извор: Упоредни преглед броја становника, књига 20, Републички завод за 
статистику, Београд, 2014. год. 
 

На основу података из табеле 1. можемо да закључимо да се број становника у односу 
на 1948. годину, 1953. повећао и тада имамо највећи апсолутни пораст броја 
становника. Од 1953. године па све до 1981. имамо пораст броја становника, због 
политичке ситуације која је задесила нашу земљу, а затим креће постепени пад тог 
броја, да би се 2011. године  тај број смањио за 17.181 становника. Разлог све већег  
пада  броја становника јесте одлазак истих на привремени рад у иностранство. 
 

3.5.  Кретање броја становника по општинама Браничевског округа 
од 1948 – 2011. године 

 
На територији Браничевског округа постоје две општине код којих је забележен 

пораст броја становника од 1948 – 2011. године. Прва је општина Пожаревац, која у 
односу на попис из 1948. године и попис из 2011. године има пораст од 16.926 
становника. Друга општина је Костолац, која за разлику од свих општина има 
константан пораст броја становника. Разлог због којег је у општини Пожаревац 
забележен пораст броја становника је тај што је ова општина седиште округа, а све 
чешће су присутне и миграције становништва из других општина из економских 
разлога. Када је општина Костолац у питању разлог је тај што је пре свега релативно 
скоро добила статус општине, раније је била у саставу општине Пожаревац, али и због 
басена угља, јер представља индустријски центар али и због, римских локалитета и 
налазишта мамута има велики туристички потенцијал и брзо се развија. 
Иако већина општина у округу бележи из године у годину смањење броја становника 
једино општина Велико Градиште има осцилација у том броју. Наиме једне године се 
број становника смањивао, друге се повећавао да би од 1991. до 2011. године број 
становника имао константан пад. Општина која има највећи пад броја становника од 
1948 – 2011. године је општина Петровац на Млави, и тај број износи 19.171 становник. 
Разлози су све већа незапосленост, убрзани процес старења, смањење животног 
стандарда становништва и сл.  
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Табела 2. Кретање броја становника у општинама Браничевског округа од 1948-2011.г. 

Извор: Упоредни преглед броја становника, књига 20, Републички завод за 
статистику, Београд, 2014. год. 

 
3.6.  Густина насељености 

 
Густина насељености представља број становника на одређеном простору. Тако да 

разликујемо општу или географску густину и аграрну густину насељености. Општа 
густина насељености представља број становника на километру квадратном, док 
аграрна показује колико аграрних, пољопривредних становника живи на једном 
хектару обрадиве површине. 

Браничевски округ обухвата површину од 3.970 км2, а према последњем попису 
становништва на овој територији живи 183.625 становника. Густина насељености 
округа је 46.25 ст./км2.  

Табела 3. Општа густина насељености у општинама Браничевског округа 2011.год.  

  Површина у км2 Број становника Густина насељености 

Браничевски округ 3.970 183.625 46.25 

Пожаревац 491 61.697 125.65 

Костолац 106 13.673 128.99 

Велико Градиште 328 17.610 53.68 

Голубац 376 8.331 22.15 

Жабари 264 11.380 43.10 

Жагубица 760 12.737 16.75 

Кучево 721 15.516 21.52 

Мало Црниће 269 11.458 42.59 

Петровац на Млави 655 31.259 47.72 

Извор: Упоредни преглед броја становника, књига 20, Републички завод за 
статистику, Београд, 2014. год. 

 
Највећу густину насељености има општина Костолац, 128.99 ст./км2, док је најмања 

густина насељености, 16.75 ст./км2 на територији општине Жагубица. 
 
 
 
 

Општина 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
Пораст / пад 

1948-2011 
Пожаревац 44.771 48.904 54.754 61.812 67.481 69.838 61.402 61.697 16.926 
Костолац 7.950 9.572 11.293 11.956 13.642 14.840 13.500 13.673 5.723 
Велико Градиште 27.571 28.196 27.819 28.019 27.929 27.174 20.659 17.610 -9.961 
Голубац 14.844 15.166 15.320 14.178 13.541 12.513 9.913 8.331 -6.513 
Жабари 26.562 26.837 25.580 23.749 22.324 19.847 13.337 11.380 -15.182 
Жагубица 22.015 23.012 22.602 21.055 20.275 17.777 14.823 12.737 -9.278 
Кучево 28.308 31.274 30.452 29.095 28.429 25.649 18.808 15.516 -12.792 
Мало Црниће 24.408 24.808 24.347 23.169 21.953 19.940 13.853 11.458 -12.950 
Петровац на Млави 50.430 51.560 51.613 50.433 48.608 46.414 34.511 31.259 -19.171 
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3.7.  Природно кретање становништва 
 

Саставне елементе природног кретања становништва чине наталитет, морталитет и 
природни прираштај. 

Наталитет (рађање) представља позитивну компоненту природног кретања 
становништва која доводи до пораста популације на одређеној територији. Постоје 
бројни фактори који могу да утичу на стопу наталитета али најважнији су: биолошки, 
социо – економски и психолошки.   

Морталитет (смртност) представља негативну компоненту природног кретања 
становништва и подразумева учесталост умирања популације на одређеној територији. 
На висину морталитета велики утицај имају друштвене околности али и смртност 
одојчади као и стање хигијенске и здравствене заштите неке популације. 

Природни прираштај је у директној вези са наталитетом и морталитетом. 
Повећањем наталитета и смањењем морталитета повећава се природни прираштај. 
Слично наталитету и морталитету, природни прираштај подлеже временским и 
просторним променама. 

 
 Табела 4. Природно кретање становништва Браничевског округа у 2010. години 

Извор: Анализа здравственог стања Браничевског округа, Завод за јавно здравље 
Пожаревац, 2012.год. 
 
Подаци о природном кретању становништва на територији Браничевског округа, 

једини који су комплетни и урађени за цео округ јесу они из 2010. године. На основу 
табеле број 4. видимо да је стопа наталитета округа 7.39%o, то значи да је наталитет 
низак, док је стопа морталитета висока и износи 18.39%o.  Стопа природног прираштаја 
на територији округа је веома ниска са негативним вредностима у свим општинама, а 
највећа је у општини Кучево – 17.92%o, а најмања у Пожаревцу – 5.44%o. 
 
 
 

Округ / 
Општина 

Број 
становника 

Број 
живорођене 

деце  

Укупан 
број 

умрлих 

Број 
умрле 

одојчади 

Стопа 
наталитета 

у %o 

Стопа 
морталитета 

у %o 

Стопа 
природног 
прираштаја 

у %o 

Браничевски 
округ 

183.625 1.385 3.445 16 7.39 18.39 -11.00 

Пожаревац 61.697 701 1.105 6 9.44 14.89 -5.44 
Велико 
Градиште 

17.610 114 359 2 5.93 18.68 -12.75 

Голубац 8.331 46 178 1 5.23 20.22 -14.99 
Жабари 11.380 79 243 6.90 21.21 -14.31 
Жагубица 12.737 70 260 1 5.24 19.46 -14.22 
Кучево 15.516 89 382 3 5.44 23.37 -17.92 
Мало Црниће 11.458 73 264 2 5.89 21.30 -15.41 
Петровац на 
Млави 

31.259 213 654 1 6.75 20.74 -13.98 
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3.8.  Механичко кретање становништва 
 

Миграције, односно механичко кретање становништва су пратећа појава свих 
друштвених епоха. Територијом Браничевског округа прошли су бројни народи, Келти, 
Римљани, Словени, али Турци су највише утицали на сеобе народа.  

Јован Цвијић је издвојио четири велике миграционе струје у турском периоду и то: 
динарску, моравско – вардарску, косовско – метохијску и струја која је прешла Саву и 
Дунав. Косовско – метохијском струјом насељени су Хомоље и Звижд као и долина 
реке Млаве. 

Миграцијама 90 – тих година на територију Браничевског округа дошло је највише 
становника из Босне и Херцеговине и Хрватске. 

Табела 5. Порекло миграната по општинама округа према подацима пописа 2011. 
године 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, Миграције, књига 9 
 
На основу података из претходне табеле можемо да закључимо да највећи број 

становника на територији Браничевског округа овде станује од рођења. Од свих 
општина у округу једино општина Пожаревац бележи велики број миграната, што је и 
логично ако се узме у обзир чињеница да је ова општина седиште округа и великих 
могућности за запошљавање становника. Исти случај представља и општина Костолац, 
где су најчешће изражене дневне миграције због посла у басену угља. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општина 
Од рођења 
станује у 
истом месту 

Досељено са подручја 

Исте 
општине 

Друге 
општине исте 

републике 

Друге 
републике 
покрајине 

Бивших 
република 

СФРЈ 

Осталих 
земаља 

Округ 116.297 16.854 17.230 24.134 6.519 2.591 
Пожаревац 34.424 3.123 8.276 12.065 2.959 850 
Костолац 7.440 542 1.574 3.214 753 150 
Велико 
Градиште 10.928 1.779 2.283 1.869 494 257
Голубац 5.374 1.150 751 729 214 113 
Жабари 8.080 946 583 1.202 330 239 
Жагубица 10.318 1.257 224 674 134 130 
Кучево 10.557 2.432 852 1.092 359 224 
Мало Црниће 8.171 981 1.039 840 305 122 
Петровац на 
Млави 21.041 4.644 1.648 2.449 971 506 
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3.9.  Структуре становништва 
 

Структура становништва подразумева поделу становништва по одређеним 
карактеристикама, као што су: пол, старост, занимање, активност, школска спрема, 
расна, национална, верска припадност итд.  

 
3.10. Полна и старосна структура становништа 

 
Полна структура обухвата поделу на мушки и женски део становништва, док је 

старосна структура његова подела на старосне и добне категорије. Основни фактори 
који утичу и на полну и на старосну структуру становништва су: наталитет, 
морталитет, полна селективност миграција, специфични спољни утицаји (ратови, 
услови рада и сл.) и психолошки разлози. 

На територији Браничевског округа, на основу података из 2002. године већи је 
број женске популације него мушке, што значи да на територији овог округа има 6. 955  
особа женског пола, више него мушког. У узрасту од 25 – 59 и 60 и више година више 
је особа женског пола, док је у осталим узрастима више особа мушког пола. Исти је 
случај и са општинама овог округа.  

 
Табела 6. Полна и старосна структура Браничевског округа према попису 
становништва 2002. године 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2002. године, старост и пол 
*Општина Костолац је била у саставу општине Пожаревац 
 
 
 
 

2002. година Укупно Пол 0 - 4 5 - 14 15 - 24 25 - 59 
60 и 

више
Браничевски 

округ 
95.916 М 4.945 11.462 11.895 44.171 23.443
102.871 Ж 4.623 10.825 11.690 44.264 31.469

Пожаревац са 
Костолцем* 

35.565 М 1.898 4.378 4.904 17.455 6.930
38.493 Ж 1.894 4.293 4.805 17.999 9.502

Велико 
Градиште 

9.798 М 506 1.292 1.204 4.477 2.319
10.686 Ж 475 1.232 1.182 4.653 3.144

Голубац 
4.750 М 256 533 540 2.199 1.222
5.053 Ж 261 489 485 2.170 1.648

Жабари 
6.300 М 310 731 716 2.511 2032
6.678 Ж 257 665 682 2.398 2.676

Жагубица 
7.182 М 366 752 757 3.154 2.153
7.496 Ж 306 705 718 3107 2.660

Кучево 
9.114 М 430 1.034 998 4.091 2.561
9.582 Ж 398 896 1.025 3.961 3.302

Мало Црниће 
6.699 М 359 824 810 2.941 1.765
7.078 Ж 319 726 805 2.744 2.493

Петровац на 
Млави 

16.508 М 820 1.918 1.966 7.343 4.461
17.795 Ж 714 1.819 1.988 7.230 6.044
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На основу податка из 2011. године, и у односу на податке из 2002. године, 
ситуација је остала иста, и даље је више особа женског него мушког пола. Једино је у 
узрасту од 25 – 59 година више мушке популације, док је према подацима из 2002. 
године било обрнуто.  

 
Табела 7. Полна и старосна структура Браничевског округа према попису 
становништва из 2011. године 

2011. година Укупно Пол 0 - 4 5 - 14 15 - 24 25 - 59 
60 и 

више 

Браничевски округ 
89.205 М 3.798 9.300 10.614 41.936 23.557

94.420 Ж 3.572 8.595 10.023 41.165 31.065

Пожаревац 
29.586 М 1.436 3.171 3.639 14.788 6.552
32.111 Ж 1.311 3.053 3.675 15.185 8.887

Костолац 
6.690 М 378 909 911 3.309 1.183
6.947 Ж 386 930 874 3.185 1.572

Велико Градиште 
8.538 М 344 881 1.038 3.919 2.356
9.072 Ж 336 768 986 3.786 3.196

Голубац 
4.058 М 126 386 466 1.887 1.193
4.273 Ж 149 389 397 1.765 1.573

Жабари 
5.584 М 221 534 650 2.440 1.739

5.799 Ж 190 454 579 2.249 2.327

Жагубица 
6.253 М 205 605 669 2.730 2.044

6.484 Ж 212 536 610 2.575 2.551

Кучево 
7.578 М 252 725 839 3.334 2.428

7.938 Ж 238 668 675 3.248 3.109

Мало Црниће 
5.663 М 221 595 655 2.597 1.595

5.795 Ж 176 505 584 2.368 2.162

Петровац на Млави 
15.258 М 615 1.494 1.747 6.932 4.470

16.001 Ж 574 1.292 1.643 6.804 5.688
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, старост и пол, 
књига 2 
 

2010.  године урађена је анализа здравственог стања становника Браничевског 
округа. Према подацима који су добијени том анализом дошло се до закључка да на 
територији овог округа највише има становника са 65 и више година. Удео становника 
овог узраста у укупном броју становништва Браничевског округа износи 20.37%, што 
показује да популација која живи на територији овог округа припада старој 
популацији. Просечна старост становника Браничевског округа те године је износила 
42.6 година, док је 2011. године износила 44.8. Такође, на основу табеле бр. 8 можемо 
да закључимо да је од свих општина Браничевског округа 2010. године највећа 
просечна старост била у општини Жабари (46.7 година), а 2011. године у Жагубици 
(47.6 година). 
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Табела 8. Просечна старост становника Браничевског округа 

Извор: Анализа здравственог стања Браничевског округа, Завод за јавно здравље 
Пожаревац; Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, старост и пол, 
књига 2 
*Општина Костолац је била у саставу општине Пожаревац 2010. године 
 

 
3.11. Образовна структура становништва 

 
Образовна структура становништва је важна карактеристика сваке популације 

која утиче на економски развој одређене територије. Два најважнија показатеља 
образовне структуре су писменост и школска спрема. 

На територији Браничевског округа од укупно 183.625 становника, према 
попису из 2011. године неписмених је било 3.39%. Највише је неписмених у категорији 
од 65 и више година и више је неписменог женског становништва. 

 
Табела 9. Неписмено становништво старо 10 и више година према 
попису из 2011. године на територији Браничевског округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, 
школска спрема и писменост, књига 3 

Општина / Округ Просечна старост 2010. год. Просечна старост 2011. год. 

Пожаревац 
40.2 

42.1 
Костолац* 38.9 
Велико Градиште 41.9 44.8 
Голубац 43.8 46.3 
Жабари 46.7 47.1 
Жагубица 46.6 47.6 
Кучево 44.8 47.5 
Мало Црниће 43.4 45.7 
Петровац на Млави 43.6 45.6 
Браничевски округ 42.6 44.8 

Браничевски округ 
2011. година 

Укупно М Ж 
Укупно неписмених 5.678 1.344 4.334 

Учешће у ук. станов. у % 3.39 1.66 5.00 
10 - 14 144 64 80 
15 - 19 167 82 85 
20 - 34 669 315 354 
35 - 49 635 299 336 
50 - 64 701 265 436 

65 и више 3.362 319 3.043 
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Табела 10. Неписмено становништво по општинама Браничевског округа према 
попису из 2011. године 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, школска 
спрема и писменост, књига 3 

Када се ради о општинама на територији Браничевског округа, према попису из 
2011. године, највише је неписменог становништва у општини Петровац на Млави, а 
најмање у општини Мало Црниће. Исто тако највише је неписмених међу женском 
популацијом.   

Табела 11. Становништво старо 15 и више година према школској спреми 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, школска 
спрема и писменост, књига 3 

 

 

Општина 
Број 

становника 
Укупно 

неписмених 
М Ж 

Учешће у 
ук. станов.  

у % 
Пожаревац 61.697 901 198 703 1.61 
Костолац 13.673 705 166 539 5.91 
Велико Градиште 17.610 303 64 239 1.88 
Голубац 8.331 287 48 239 3.70 
Жабари 11.380 391 49 342 3.72 
Жагубица 12.737 678 101 577 5.75 
Кучево 15.516 700 114 586 4.87 
Мало Црниће 11.458 242 54 188 2.30 
Петровац на 
Млави 

31.259 1.471 550 921 5.12 
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Браничевски округ 6.923 34.111 50.858 5.874 56.784 6.417 8.294 

Пожаревац 1.807 7.751 15.362 2.648 26.499 3.380 4.951 

Костолац 720 1.784 2.535 204 4.486 401 443 

Велико Градиште 340 3.863 5.441 598 3.861 493 588 

Голубац 316 1.841 2.296 226 4.486 401 443 

Жабари 417 2.627 3.769 183 2.368 172 195 

Жагубица 773 3.013 3.532 186 3.058 229 262 

Кучево 761 3.565 3.870 203 4.189 377 365 

Мало Црниће 249 2.750 4.329 134 2.104 168 139 

Петровац на Млави 1.540 6.917 9.724 1.492 5.733 796 908 
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Анализа становништва на основу стручне спреме представља достигнути ниво 
образовања становништва. Ова структура обухвата становништво старо 15 и више 
година. На територији Браничевског округа 6.923 становника је без стручне спреме, 
50.858 становника има основно образовање, средњу стручну школу у трајању од 
четири године је завршило 26.062 становника док је 8.294 високо образованих 
становника овог округа. 

Од свих општина Браничевског округа, општина Пожаревац има највећи број 
неписмених, али и највећи број становника који су високо образовани (8.294), и велики 
број оних са средњим образовањем (26.499) што је и разумљиво јер сам град 
Пожаревац има велики број средњих школа, а и ова општина има највише становника.  

Ипак, анализирајући попис становништва на основу школске спреме дошла сам 
до закључка да је велики број неписмених жена у узрасту од 65 и више година али и да 
је у односу на мушкарце више жена са високим образовањем и тај однос износи 51% 
према 49%. 

 
3.12. Пољопривредно земљиште и становништво 

 
 Браничевски округ спада у развијене округе Републике Србије. Укупна 
површина округа износи 3.855 км2, од тога је пољопривредна 2.514 км2 или 65,2% од 
укупне територије. Најплоднији део Браничевског округа је подручје Стига, које се 
простире између општина Пожаревац, Велико Градиште, Петровац и Мало Црниће. На 
овом простору успевају све културе, а најчешће се сеју кукуруз, сунцокрет, шећерна 
репа и друге културе. Стиг са околним земљиштем чини више од 50 % обрадиве 
површине округа док остали проценат припада воћњацима, где се највише гаје шљиве, 
затим виноградима и пашњацима. 
 
Табела 12. Обрадиве површине Браничевског округа и општина изражене у хектарима 

Извор: Попис пољопривреде, Републички завод за статистику, 2012. год. 
 

  
Оранице и 

баште 
Ливаде и 
пашњаци 

Воћњаци Виногради Расадници 

Браничевски округ 105.186 25.025 4.020 638 14 

Пожаревац 23.319 938 478 99 6 

Костолац 2.212 15 52 11 3 

Велико Градиште 15.667 1.459 390 113 0 

Голубац 4.436 1.698 179 65 0 

Жабари 11.822 713 423 105 2 

Жагубица 6.956 11.260 603 5 0 

Кучево 5.972 4.940 471 52 4 

Мало Црниће 13.706 653 300 49 0 

Петровац на Млави 23.309 3.362 1.175 149 2 
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На основу пописа пољопривреде на територији Браничевског округа 
пољопривредом се бави 13.497 становника, или 7% од укупног броја становника. 
Стручњаци сматрају да је овај број знатно већи, јер постоје домаћинства која нису 
регистрована.  

Пољопривредна производња има велики утицај на туризам, поготово данас када 
се све више развија рурални туризам, а Браничевски округ има све што је потребно за 
развој овог вида туризма. 
 
Табела 13. Пољопривредно становништво Браничевског округа и општина, 2012. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године, занимања, 
књига 14 

 

Графикон 1. Однос мушког и женског становништва које се бави пољопривредом, по 
општинама 

Пољопривредно становништво 

   Мушкарци Жене  Укупно 
Браничевски округ 9.639 3.858 13.497 
Пожаревац 980 299 1.279 
Костолац 39 22 61 
Велико Градиште 1.682 657 2.339 
Голубац 382 164 546 
Жабари 1.053 374 1.427 
Жагубица 735 600 1.335 
Кучево 575 203 778 
Мало Црниће 1.328 395 1.723 
Петровац на Млави 2.904 1.166 4.070 
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4. Насеља 

 Браничевски округ у свом саставу има девет општина (Пожаревац, Костолац, 
Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на 
Млави) са 180 насеља сеоског типа. Седиште округа је општина Пожаревац. 

Насељавање села 

 Историјска дешавања, економски утицаји а и здравствени разлози, као што је 
куга или „чума“ како су је тада звали имали су велики утицај на насељавање села 
Браничевског округа. 
 Први попис, тзв. „Поименичан попис покрајине Браничево“ урадили су 
Турци 1467. године. За око 25 % пописаних насеља данас не можемо ни предпоставити 
где су се могла налазити. Слична је и ситуација са Аустријским пописом, који је 
извршен после Пожаревачког мира 1718. године. Међутим овим пописом је 
установљено да је већина села на окупираној територији без становника. Да би се овај 
проблем решио аустријска влада је 1723. године издала наредбу за насељавање села 
тако што је дала бројне повластице насељеницима.  Најпре су се куће груписале око 
извора, а затим су се села спајала, или „ушоравала“. Наиме, пошто су становници 
живели на салашима да би се заштитили од рата и окупације, а села тако остала пуста, 
да би се то променило, власти су наредиле да се свако из шуме у село врати, а ко није 
хтео да изврши наредбу запалили би му салаш, а тако је и село Љешница (општина 
Кучево) спаљено до темеља. 

4.1. Општина Пожаревац 

 Средиште општине, град Пожаревац је велико моравско насеље равничарског 
карактера. Сопотска греда (огранак Карпата) дели општину на два дела, са највишом 
тачком од 202 m надморске висине (брдо Чачалица). Пожаревац је значајан 
административни, економски и културни центар. Смештен је између три реке: Дунава, 
Велике Мораве и Млаве, на надморској висини од 80 m. Обрадиво земљиште чини 80 
% од укупне територије и представља једно од највећих богатства овог краја, плодну 
стишку равницу и поморавско, подунавско и млавско приобаље.  
Народна легенда о постанку града Пожаревца каже да је на месту где се град сада 
налази некада била мочвара, обрасла густом трском. У мочвари је живела Ала која је 
представљала праву напаст за становништво целог краја. Српски јунак, Змај Огњени 
Вук је одлучио да убије Алу и једног дана запали трску у мочвари. На месту где је 
настао пожар, настаде ново насеље – Пожаревац.  
 Пожаревац је познат и по ергели „Љубичево“, и манифестацији „ Љубичевске 
коњичке игре, која носи име по књегињи Љубици. Затим по галерији сликарке Милене 
Павловић – Барили, али и по Пожаревачком миру. Победа над Турцима крунисана је 
овим миром 1718. године. У част овог догађаја исковане су медаље, које су урадили 
најбољи мајстори у бечкој ковници и имају висок уметнички домет. Народни музеј у 
Пожаревцу има 11 медаља искованих овим поводом. 
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 У саставу општине Пожаревац налази се 21 насеље сеоског типа. То су: Баре, 
Батовац, Берање, Брадарац, Братинац, Брежане, Бубушинац, Драговац, Дрмно, 
Дубравица, Живица, Касидол, Кличевац, Лучица, Маљуревац, Набрђе, Пољана, 
Пругово, Речица, Трњане и Ћириковац. 
 Баре: ратарско село збијеног типа, удаљено од Пожаревца 12 кm. Насеље је 
настало у XVIII веку. Има више извора, а за нека се верује да су лековита. У 
археолошкој науци познато је по налазу заветне оставе сребрних предмета из I века 
наше ере. 
 Батовац: ратарско село збијеног типа на десној обали Велике Мораве. Од 
Пожаревца је удаљено 11 кm и први пут се помиње почетком XVIII века. Припада 
линијском (тимочком) типу насеља. Занимљиво је, а и данас се препричава како су 
мештани села одлучили како да славе славу Св. Архангел Гаврило. Наиме, крајем XIX 
века завладала је у Батровцу некакава заразна болест од које су умирала деца. Наишла 
је нека гатара и рекла да умесе више колача (обредних хлебова), да сваки посвете 
неком свецу и да једно дете изабере један од тих колача. За који колач се дете ухвати, 
тог свеца ће прослављати. Затим два брата близанца, са два вола треба да заору бразду 
око села и болест ће нестати. И тако и би. Село је подељено на мале. 
 Дрмно: ратарско село збијеног округластог типа, на десној обали Млаве и 
западној страни Стига. Први помен села је у повељи кнеза Лазара, а у освајањима 
великог везира Махмуд – паше из 1459. године помиње се као село Друно, а у 
Браничевском тефтеру из 1467. год. као село Дирмна са 13 кућа. Име села је везано за 
име једног од двојице бугарских великаша, Дрмана и Куделина, које је краљ Драгутин 
поразио у Браничеву 1291. године, када су ови крајеви ушли у састав средњовековне 
српске државе. Велики део атара села се налази на простору гробља римског града 
Виминацијума. 
 Дубравица: ратарско село збијеног округластог типа, на ушћу Велике 
Мораве у Дунав. Први помен села је у Раваничкој повељи кнеза Лазара из 1381. године, 
као „Холмка дубравичка“. У Браничевском тефтеру у атару данашњег села помиње се 
село Добрујевица. У време Милоша Обреновића село добија велики значај као 
погранично место са Аустријом где се одвија трговина пољопривредним производима. 
Крајем XIX века у Дубравици се налази једно од значајних дунавских пристаништа. 
Прикључивањем Баната Србији 1918. год. село губи статус пограничног трговачког 
места и његов економски значај нагло слаби. Село је подељено на мале, а у атару села, 
на ушћу Велике Мораве у Дунав, налазе се остаци римског града Маргума, које је за 
време Марка Аурелија добио статус муниципијума. Овај град су срушили Хуни 441. 
године под вођством Атиле. На његовим темељима настао је у раном средњем веку 
српски град Морава, који ће једно време бити епископско седиште. Име села потиче од 
речи дуб – храст, односно дубрава – шума дубова. 
 Касидол:   ратарско село збијеног округластог типа. Први га помиње Јоаким 
Вујић, који је кроз њега прошао 1826. године. Поред ратарства село је познато по 
гајењу коња. Кроз село протичу два потока: Дилиндица и Самочева. У Самочеви је 
1987. године пронађена заветна остава бронзаних наруквица из касног бронзаног доба. 
 Кличевац:   ратарско село у североисточном делу Стига, недалеко од десне 
обале Дунава. Село је познато по открићу некрополе из касног бронзаног доба, у којој 
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је пронађен кличевачки идол, најлепша и највећа статуета овог периода у Европи. У 
Кличевцу је рођен војвода Миленко Стојковић, који је у Првом српском устанку 
поразио четири дахије.  
 Лучица: ратарско село, на путу Пожаревац – Жабари – Свилајнац. Удаљено 
је 4 кm од Пожаревца и највеће је село ове општине. Лучица је у време кнеза Лазара 
била центар читавог краја и у њој је било седиште жупе. Неколико година пре 
Косовске битке кнез Лазар је управу над жупом поверио Љутици Богдану, одакле је он 
и кренуо на Косово. Турци су захтевали да село буде седиште нахије, и било је све до 
Пожаревачког мира, када је седиште дистрикта премештено у Пожаревац.  
 Трњане: ратарско село збијеног округластог типа, на десној обали реке 
Млаве, у западном делу Стига. Удаљено је од Пожаревца 6 кm. По легенди село је 
добило име по трњу у које је пало тело аждаје коју је деспот Ђурађ убио у Стигу. У 
атару села се налази антички локалитет Ad Nonnus, док на месту где се некада 
налазило гробље истражена је стара српска некропола из XII – XIV века. У селу 
постоји погон за гајење печурки „Шампињон“, које ради у саставу предузећа 
„Воћепродукт“ из Пожаревца. 
 Ћириковац: ратарско и рударско село збијеног округластог типа. Налази се у 
подножју Сопотске греде, а од Пожаревца је удаљено 5 кm. Први пут село помиње 
Махмуд – паша, 1459. године, док се у Браничевском тефтеру, осам година касније не 
помиње и сматра се да је тада на месту села била тврђава. Село је познато по томе што 
је на граници села према Пожаревцу, 1718. г. потписан Пожаревачки мир. Име је 
добило по Св. Киријаку. Историјски је потврђено да је половином IV века у 
Виминацијуму било епископско седиште Moesie Prime са епископом Cyriacusom, 
одатле Кирјак и име села Ћириковац. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 
 

4.2. Општина Костолац 
  
 Средиште општине је град Костолац, градско и рударско – енергетско 
насеље, на обали Дунава. Од Пожаревца је удаљен 11 кm. Настало је развојем 
костолачког угљеног комплекса, отвореног 1870. године. Име насеља је преузето од 
садашњег села Костолац. Ова општина је позната и по римском војном логору – 
Виминацијуму, али и по музеју мамута, који свакодневно привлачи пажњу посетилаца. 
У саставу општине Костолац, поред истоименог села, налазе се још и: Кленовник, 
Острово и Петка. 
 Острово:  ратарско село збијеног типа, на западном делу највеће дунавске 
аде Острова. Село је до 1918. год. припадало Банату. Тип насеља и архитектура имају 
све елементе банатских села. 
 Село Костолац:  ратарско село збијеног подужног типа, на левој обали реке 
Млаве, недалеко од њеног ушћа у Дунав. Име села потиче од латинске речи castelum, 
што значи тврђава. Атар села представља један од најзначајнијих археолошких 
комплекса у Србији. Континуитет живљења на овом простору је потврђен од старијег 
неолита до данас. У средњем веку  овде је настао град Браничево у коме је у IX веку 
основана епископија. Браничево, по коме цела област носи име, био је стална мета 
сукоба између Византије, Угарске и Бугарске. Кроз њега пролазе крсташи: саски 
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војвода Хенрик Лав 1072. г., немачки краљ Конрад III и војска краља Луја VII 1147. г., 
и Фридрих Барбароса 1189. године. 1291. године, за време краља Милутина припада 
Србији, а у XV веку га деспот Ђурађ Бранковић предаје Мурату II. На месту где се 
налазило средњовековно Браничево, на локалитету Мали Град, бродарски капетан 
Драгутин Тодић подиже 1925. године гробну цркву – маузолеј, посвећену Св. Ђорђу.  
(Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 
 

4.3. Општина Велико Градиште 
 
 Општина Велико Градиште је од суседне Румуније раздвојена Дунавом у 
дужини од 20  кm. Најважнија привредна грана општине је пољопривреда. Села у 
Печкој долини – Триброде, Царевац и Кусиће су позната по повртарству. Територија 
округа је идеална за туризам, који се последњих година интензивно развија. Седиште 
округа је Велико Градиште, погранично, подунавско градско насеље смештено на 
обали Дунава недалеко од ушћа реке Пек у Дунав. Убраја се у стара градска насеља 
Србије. Некада се на месту садашњег насеља налазио римски град Pinkum, важно 
утврђење на Дунаву, који је у доба цара Трајана имао ковницу рударског новца. Велико 
Градиште је град богате културно – историјске прошлости. Убраја се у оне градове 
који су сачували већи део своје старе чаршије. У главној улици налазе се многе зграде 
саграђене у архитектонском стилу прошлих времена. Неке од тих зграда су последњих 
година рестуиране. Иначе град је познат и по Сребрном језеру, које је незаобилазна 
дестинација у време одмора бројним туристима. Ова општина организује и бројне 
манифестације, а једна од њих су „Аласке вечери“, која је подржана од стране 
организације Европске Уније за одрживи туризам и развој. 
 Општина Велико Градиште у свом саставу има 25 села. То су: Бискупље, 
Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково, Затоње, Камијево, Кисиљево, Кумане, Курјаче, 
Кусиће, Љубиње, Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено, Поповац, Рам, 
Сираково, Средњево, Тополовник, Триброде, Царевац и Чешљева Бара. За сва села 
општине је карактеристично „печалбарство“, односно већина становника се налази на 
привременом раду у некој од земаља западне Европе. 
 Затоње: ратарско – сточарско сеоско насеље, збијеног типа. Налази се поред 
Сребрног језера, на десној обали Дунава.  Припада старијим насељима. На територији 
овог села је пронађен уникатан златни медаљон римског цара Валентинијана из IV 
века.  
 Кумане: ратарско – сточарско сеоско насеље збијеног типа, у подножју 
Конглавице (306 m). Насеље је формирано дуж пута Велико Градиште – Пожаревац. 
Сматра се да је име добило по татарском племену Кумани, који су пролази у 
средњовековно доба кроз Браничево. Припада старијим насељима. Значајно је  јер је на 
његовој територији пронађен гроб келтског ратника из II века, који се чува у Народном 
музеју у Пожаревцу. 
 Курјаче: ратарско – сточарско сеоско насеље збијеног типа, у подножју 
Душника (311 m). Источно од села налази се манастир Нимник, посвећен Св. Николи.
 Печаница: ратарско – сточарско сеоско насеље, разбијеног типа  на 
долинским странама Печаничке реке. По веровању село је настало спајањем села 
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Грнчарица и неког старог села. У потесу Манастириште налазе се остаци неког старог 
манастира за који се верује да га је подигао Вук Бранковић. У атару села се налази 
извор Света Вода са извором лековите воде. По веровању на брду Голубица изнад 
извора, налазили су се голубарници кнеза Лазара. 
 Пожежено: ратарско – сточарско сеоско насеље, збијеног типа. Налази се на 
десној обали Дунава, 4 кm источно од Великог Градишта. Док на левој страни Дунава у 
суседној Румунији такође постоји истоимено село. Становништво се бави метларством 
(израдом метли) као допунским занимањем. Пожежено је родно место Милоја Васића, 
пионира српске археологије и оснивача катедре за археологију на Филозофском 
факултету у Београду. Био је члан Српске академије наука и уметности. У свом 
научном раду бавио се проучавањем наше културне баштине, од праисторије до раног 
средњег века. Поставио је темеље археолошких проучавања у Браничевском крају. 
 Рам: ратарско – сточарско сеоско насеље збијеног типа, на десној обали 
Дунава – најзападнијем и најистуренијем делу Карпата у Србији, где се Дунав 
постепено сужава и прелази у Ђердапску клисуру. Село се налази у подножју брда 
Горице (282 m), 23 кm северозападно од Великог Градишта. Представља место са 
најпогоднијом природном везом између Браничева и јужног Баната. Поред села је 
формирано веће викенд насеље. На територији села Римљани су подигли војно 
утврђење Ледерата. Ово утврђење је познато по римском цару Трајану који је 101. 
године наше ере овде прешао Дунав и започео освајање Дакије (Румунија). На стени 
изнад тока Дунава налази се заветни римски натпис посвећен богу Јупитеру. Први 
писани помен о селу датира из XII века, када се звало Харам. Под именом Храм се 
помиње у Браничевском тефтеру, када је село имало 56 кућа и чувало је границу 
између Турске и Угарске. Турску тврђаву, која је до данас добро очувана, подигао је 
Мехмед II Освајач у XV веку. У XIX веку Рам има статус варошице. Становништво се 
бави риболовом као допунским занимањем. 
 Царевац: ратарско – сточарско насеље, збијеног типа, на контакту 
алувијалне равни Пека и брда Липоваче (362 m). По народном веровању село Царевац 
је настало од села Трстеник. Први становник села је био неки Влах, па по њему село 
доби име Влашка. Касније су га мештани прозвали Влашки Дол. Данашње име Царевац 
село је добило 1886. године. Легенда каже да када је Бог ишао по земљи, сео је на брдо 
изнад села да руча. Како је кошава јако задувала он нареди да престане док руча. Кад је 
завршио са ручком, заборавио је да јој каже да продужи, већ се сетио касније. Зато и 
дан данас кошава не дува у Царевцу. Због тога што је Цар небески овде ручао село се 
назва именом које и данас носи. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 
 

4.4. Општина Голубац 
 
 Општина Голубац има повољан географски положај јер се налази на обали 
реке Дунав, код уласка у Ђердапску клисуру и у подручју Кучајских планина. 
Насељеност простора је ретка, на километру квадратном живи само 34 становника, а 
овај податак општину Голубац сврстава међу 15 најређе насељених подручја у Србији, 
са тенденцијом константног погоршања. Основна грана привреде је пољопривреда, 
којом се бави око 40 % становника општине. Ипак због географског положаја и 
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пријатне климе на подручју општине постоје изванредни услови за развој туризма. Пре 
свега река Дунав и његова обала у дужини од 56 кm и река Пек имају услове за 
риболов и ловни туризам. Затим стари Голубачки град, средњовековни манастир 
Тумане, викенд насеље Винци – Угриновци – Радошевац, као и хотел „Голубачки град“ 
омогућавају још бржи развој туризма. Посебна предност општине је што јој припада  и 
део националног парка „Ђердап“. Још једна предност ове општине су и занати, који су 
последњих година били у стагнацији, а неки су и потпуно изумрли, али последњих 
година постоји све већи интерес за бављењем занатством. Тако да данас у општини 
Голубац постоји 160 занатских радњи. Седиште општине је град Голубац, 
полуфункционално насеље на десној обали Дунава. На месту данашњег насеља 
налазио се римски град Купе (Cuppe). Низводно од садашњег насеља, на самом улазу у 
Ђердапску клисуру, подигнута је 1335. године тврђава Голубац.  
На територији општине су пронађени бројни остаци ранијих цивилизација које су 
живеле на овом простору.  
 Општина у свом саставу има 23 насеља сеоског типа. То су: Барич, Бикиње, 
Браничево, Брњица, Винци, Војилово, Двориште, Добра, Доња Крушевица, Душманић, 
Житковица, Клење, Кривача, Кудреш, Малешево, Миљевић, Мрчковац, Поникве, 
Радошевац, Сладинац, Снеготин, Усје и Шувајић. 
 Винци: ратарско – сточарско, сеоско насеље збијеног типа, на рубу Рамско – 
голубачке пешчаре, поред десне обале Дунава. Последњих деценија XX века поред 
села је изграђено веће викенд – насеље. Село припада старим насељима и настало је у 
зони простирања значајних остатака старије насељености. У атару села се налази 
познати археолошки локалитет Жуто брдо, из касног бронзаног доба по коме је 
жутобрдска култура добила име. 
 Двориште: сточарско сеоско насеље, разбијеног типа на долинским странама 
потока Огашу Збег и Огашу Љиведзилоп, десних притока Туманске реке, 4 кm јужно 
од Голупца. По предању, назив се везује за дворе српског јунака Милоша Обилића, у 
чијој близини је основано данашње село. У атару села је пронађена једна бакарна 
праисторијска секира, која се чува у Народном музеју у Пожаревцу. Око 4 кm, јужно од 
села налази се манастир Тумане из XIV века. 
 Добра: сточарско – ратарско сеоско насеље, збијеног типа. Налази се на 
долинским странама Добранске реке, код њеног ушћа у Ђердапско језеро. Село се 
раније налазило на обали Дунава све до 1970. године, када је због изградње 
хидроелектране „Ђердап“ и стварања језера измештено на садашњу локацију. 
Представља модерно и плански обликовано и структуирано насеље. Узводно Дунавом, 
на ушћу потока Чезава, налазило се римско утврђење. 
 Поникве: ратарско – сточарско сеоско насеље, збијеног типа у подножју 
Липовог Рта (284 m), са обе стране пута Голубац – Велико Градиште. Спада у стара 
насеља. По предању, у селу је рођен Вук Бранковић. Због неучествовања у Косовском 
боју, његово родно село је проклео кнез Лазар речима : „Ој Поникво никад не 
поникла“. Од тада па све до данас село је мало и броји 25 – 30 кућа. 
 Усје: ратарско – сточарско сеоско насеље, збијеног типа на долинским 
странама Туманске реке, код њеног ушћа у Дунав, по чему добија географско име. 
Неправилног је облика. У близини села изграђено је велико викенд – насеље. На 
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локалитету Град откривена су два насеља из бронзаног и римског доба. (Јацановић Д., 
Младеновић Б., 2002.) 

4.5. Општина Жабари 
 
 Општина Жабари је изразито аграрно подручје где се становништво 
претежно бави земљорадњом. Ратарство има главну улогу, а село Породин је познато 
по томе што баштовани из овог места својим производима снабдевају све веће пијаце у 
Србији, па чак и на Црногорском приморју. Ова општина има најбољу саобраћајну 
повезаност, иако спада у недовољно развијене општине Републике Србије. Иначе 
седиште општине је варошица Жабари, која је од аутопута Београд – Ниш удаљена 13 
кm, а од главног града 120 кm. Насеље је збијеног типа, крстастог облика.  
 Општина Жабари у свом саставу има 14 насеља сеоског типа. То су: 
Александровац, Брзоходе, Витежево, Влашки До, Кочетин, Миријево, Ореовица, 
Полатна, Породин, Свињарево, Сибница, Симићево, Тићевац и Четереже. 
 Витежево: село збијеног типа, троугластог облика које се налази 8 кm 
југоисточно од Жабара. У Браничевском тефтеру из 1467. године уписано је као село у 
области Ресаве са 5 кућа и 3 јастребара, која су уместо харача годишње паши давала по 
6 јастребова. Постоји веровање мештана да је Витежево некада било село деспота 
Стефана Лазаревића и да су се његове коњушнице налазиле на потесу Коњушница. 
Основна школа носи име деспота Стефана. Мада, постоји веровање да је село име 
добило по неком витезу који се борио са Турцима. 
 Влашки До: село збијеног типа, праволинијског облика на надморској 
висини од 95 m. Налази се на контакту алувијалне равни Велике Мораве и Сопотске 
греде. Село је због честих поплава пресељено, а једно од пресељења је наредио кнез 
Милош. Пролазећи кроз Влашки До, на путу из Крагујевца за Пожаревац, кнез се 
наљутио јер га једна Влахиња није поздравила већ је окренута леђима прала кошуље на 
сеоском бунару. Кнез је жену гађао дуњом и наредио да се село расели са пута јер не 
може да га гледа. Село се преселило на више потеса, који чине засеоке, а касније село 
се вратило на првобитно место, поред пута. 
 Породин: село збијеног типа, звездастог облика на 5 кm јужно од Жабара. 
Мештани кажу да је село добило име по томе што се у селу породила жена неког 
путника намерника који је туда пролазио. По неким ауторима добило је име по цркви 
Породимки, која се налазила на потесу Прњавор. 
 Симићево: село збијеног типа на надморској висини од 103 m. Настало је на 
контакту алувијалне равни Велике Мораве и Браничевског повијарца. Име је добило 
после Другог светског рата по народном хероју Сими Симићу. Раније се звало Ракинац, 
по неком Раки, оснивачу села. Село је често сељено. Феликс Каниц је забележио да се 
на једном од места где се село налазило видео „кастел који је штитио пут“. Пре 
неколико година, приликом копања базена, откривено је правоугаоно запечено 
огњиште са конструкцијом од облутака и угљенисаним дрветом, фрагментима 
керамике и деловима костију из млађег неолита. Ово откриће доказује да је на 
простору данашњег Симићева био развијен живот још 5.500 године пре наше ере. 
(Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 
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4.6. Општина Жагубица 
 

 Територија општине Жагубица има изглед неправилног правоугаоника и са 
свих страна ограничена је планинским венцима. Ова општина располаже огромним 
природним потенцијалима што је и условило становништво да се бави пољопривредом 
и сточарством, а чак 65 % становништа се бави пољопривредом као примарним 
занимањем.  
 Седиште општине је Жагубица, варошица смештена у крајњем југоисточном 
делу Жагубичке котлине, подно северних обронака Бељанице. Управо овакав положај 
омогућава становништву искоришћавање природних ресурса у условима повољних 
рељефних и климатских карактеристика. Први помен Жагубице је у Браничевском 
тефтеру као село Жабуковица у Омољу.  
 Општина Жагубица у свом саставу има 17 насеља сеоског типа. То су: 
Близнак, Брезница, Вуковац, Изварица, Јошаница, Крепољин, Крупаја, Лазница, Липе, 
Медвеђица, Милановац, Милатовац, Осаница, Рибаре, Селиште, Сиге, Суви До. На 
територији ових насеља, која су већим делом планинска и лоше саобраћајне 
комуникације, пронађени су бројни остаци античких и средњевековних насеља.  
 Крепољин: други економски центар Хомоља. Смештен је у северном делу 
Крепољинско – крупајске котлине, на надморској висини од 240 m. Насеље има облик 
троугла са наглашеним језгром и периферним деловима који су разбијеног типа. 
Крепољин има повољан географски положај јер је лоциран на раскрсници важних 
саобраћајница Београд – Бор и Крепољин – Деспотовац. Кроз Крепољин протиче 
истоимена река, а дуж њеног целог тока пронађени су трагови античког и 
средњевековног рударства и металургије. Велики металуршки центар откривен је на  
левој обали Млаве, у близини манастира Горњака.  
 Медвеђица: најмање село у Хомољу, како по броју становника тако и по 
територији коју захвата, разбијеног типа. Село је смештено у једном мањем ерозивном 
проширењу Близначке реке, где са Говедарским потоком гради Медвеђичку реку, леву 
притоку Млаве. Медвеђичка река, низводније од села је усекла дивну клисуру у 
јурским кречњацима.  
 Осаница: село збијеног типа смештено у крајњем северозападном делу 
Жагубичке котлине. Кроз село протиче истоимена река, а окружују врхови јужних 
обронака Хомољских планина. Од Жагубице је удаљена 15 кm, а од Крепољина 12 кm. 
У погледу геолошке грађе, ово село карактерише заступљеност стена различите 
старости и начина постанка. Прво насеље основано је на брду Ћетаће, изнад села у 
време бакарног доба, око 3.000 година пре наше ере. Топоним „Ћетаће“ је чест у 
Хомољу и Звижду и означава утврђено насеље подигнуто на доминантном месту. Село 
се под овим именом први пут помиње у повељи кнеза Лазара манастиру Горњаку 
1379/1380. године.  
 Рибаре: село збијеног типа смештено у горњем делу Рибарске клисуре. Ово 
је најживописније село у Хомољу са неповољним географским положајем. Природна 
изолованост је спречила развој Рибара. Ипак у атару селу су пронаћени трагови 
насељености из времена раног бронзаног доба, али и утврђење из X – XIII века. 
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 Селиште: село збијеног типа, смештено у источном делу северног обода 
Жагубичке котлине. Једно је од најмлађих насеља у Хомољу и лежи на језерским 
седиментима и алувијалној равни Црне реке, на 345 m надморске висине. На 
територији Селишта у највећој мери су заступљене стене палеозојске старости. Док у 
пределу Здравче (898 m) доминирају кречњаци јурске старости. У оваквим геолошким 
формацијама усекла је река Ваља Мори клисуру дужине око 3 кm. На територији села 
налази се и извор, потајница – Стојање, која не само да представља природну реткост 
већ и култно место целог Хомоља. 
 Суви До: село збијеног типа, звездастог облика и смештено је на великој 
плавини скрашћене реке До у средишњем делу јужног обода Жагубичке котлине. По 
величини територије коју заузима село је одмах иза Жагубице и има највећу 
вертикалну рашчлањеност, јер се простире између најнижих тачака поред Млаве (Жута 
бара 278 m) и највишег врха у Хомољу (Бељаница 1.336 m). (Јацановић Д., Младеновић 
Б., 2002.) 
 

4.7. Општина Кучево 
 

 Територију општине Кучево карактеришу две рељефне целине и то: 
равничарски део који обухвата 10 насеља и брдско – планински део са 13 насеља.  
Становништво општине се претежно бави пољопривредом. Иначе, цело подручје 
општине је врло атрактивно и пријатно за одмор и рекреацију. Туристички 
најатрактивније су пећине, али и извор – потајница, као и културно – историјски 
споменцици, а један од њих је и Краку лу Јордан, антички локалитет који је некада 
представљао топионицу злата. Бројни археолошки налази, али и остаци грађевина у 
атарима села Кучевачке општине сведоче о постојању рударства и металургије у време 
Римљана, али и средњевековне Српске државе. Седиште општине је Кучево, варошица 
троугластог облика, настала на контакту алувијалне равни Пека и јужних огранака 
Звишких планина, на 164 m надморске висине. Садашње Кучево налази се на месту 
некадашњег села Крушевица у Звижду, које се први пут помиње у повељи кнеза Лазара 
манастиру Раваници. Трагови римског присуства на простору данашњег града 
регистровани су на левој обали Пека, где се налазио антички град Guduskum. Налази 
римских опека са печатом VII Клаудијеве легије су доказ да је овај простор био 
насељен током I – IV века. Сматра се да је овде цар Хадријан ковао новац са натписом 
„Печки метали“. Према Феликсу Каницу, овде се налазио римски град CHRISOVEHIA 
(Старозлатија). Рудници у Кучеву су активни и за време деспота Стефана Лазаревића, 
када се помиње град Kuseu.  
 Општина у свом саставу има 25 насеља сеоског типа. То су: Благојев Камен, 
Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, 
Кучајна, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, 
Раденка, Ракова Бара, Равниште, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица и 
Шевица. 
 Благојев Камен: село удаљено 17 кm од Кучева и најистуреније је насеље 
ове општине. Територија овог села је богата рудама, а нарочито галенитом. Благојев 
Камен је до Другог светског рата био познат по експлоатацији злата. Тако да је 1953. 
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године ово село имало 1.258 становника, а према последњем попису има свега 26 
становника. 
 Бродица: село збијеног типа, подужног облика, удаљено од Кучева 12 кm. 
Село се развило на месту где Пек напушта планински део и улази у  Звишку котлину. 
Кроз село протиче истоимена река. У атару села се налази археолошки локалитет 
„Краку лу Јордан“, који је у IV веку представљао главни металуршки центар у долини 
реке Пек. 
 Дубока: село делимично збијеног типа и физиономски је развијено дуж 
долина река Ваља Репиђе и Ваља Маре. Становништво је влашког порекла па су и 
називи на влашком језику. Дубока је позната по Дубочкој пећини или како је локално 
становништво зове „Гаура маре“, али и по Русаљама – женама које на празник Тројице, 
падају у транс.  
 Каона: село највећим делом разбијеног типа, изузев оног дела који се налази 
поред пута Пожаревац – Кучево који је збијеног типа. Налази се на 5 кm од Кучева на 
контакту алувијалне равни Пека и северозапаних огранака Хомољских планина. Кроз 
село протиче река Каменица. Најстарији трагови насељености пронађени су у 
Каменичкој пећини, а остаци плеистоцених животиња указују на могућност присуства 
човека на овим просторима још у палеолиту. На ушћу реке Дајше у Пек налазио се 
велики манастирски комплекс. Остаци овог комплекса налазе се на брду Чукареље, 
нажалост један део је уништен радом кречане. У овом манастиру је било седиште 
Браничевске митрополије о чему сведочи један бронзани црквени печат из 1690. год. 
 Кучајна: село збијеног типа на 3 кm од Кучева, настало је на контакту 
алувијалне равни Пека и северозападних огранака Хомољских планина. Источно од 
села протиче истоимена река на којој се налази вештачко језеро. Кучајна је 
представљала најзначајније рударско насеље Браничевског округа. Експлоатација 
гвожђа, олова и сребра била је интензивна у средњем веку. Доказ да су у атару села 
некада боравили Саси- средњевековни рудари, говоре топоними Сашко брдо, Сашка 
црква и Сашко гробље. За време турске владавине у Кучајни је радила ковница турског 
сребрног новца, чак постоји забележен податак да је чувени Сулејман Величанствени 
отворио ту ковницу. У народној култури, у бројним легендама је сачувано сећање на 
древне рударске активности и прича о Сребном цару који чува Кучајнско злато. 
 Нересница: село 6 кm југоисточно од Кучева и састоји се из два дела. Један 
део села је збијеног типа и  пружа се дуж магистралног пута Пожаревац – Кучево – 
Мајданпек, док је други део, разбијеног типа и смештен је у долини реке Комше. На 
читавој територији постоје остаци који сведоче о интензивном животу на овим 
просторима. Извор тзв. „Кисела вода“ познат је још из времена Римљана, а пронађени 
су и бројни остаци материјалне културе. У овом селу постоји и летњиковац краља 
Александра Карађорђевића, који је на реци Пек и његовим притокама, Комши и 
Гложани поседовао багер за испирање злата, док у засеоку Лунка налазе се краљева 
језера, настала као последица испирања злата. 
 Ракова Бара: село збијеног типа, звездастог облика. Кроз село протиче 
Ракобарски поток. Најстарији трагови живота налазе се на брду Чука, а на падинама 
брда се налазе разрушена римска рударска окна и остаци топионице из III – IV века. На 
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територији села постоји и излетиште „Мало врело“ са три водопада као и извор топле 
воде који мештани зову Бања. 
 Церемошња: село је делимично збијеног типа, а делимично разбијеног. 
Церемошња се налази на надморској висини од 332 m, а од Кучева је удаљена 9 кm. У 
атару села се налази позната пећина Церемошња, која је отворена за посетиоце, а 
занимљиве су и воденице и салаши који су карактеристични за овај крај. Исто тако 
овде се налази насеље Арсин град, за који се сматра да су га подигли Келти. (Јацановић 
Д., Младеновић Б., 2002.) 
 

4.8. Општина Мало Црниће 
 

 Општина Мало Црниће, поред општине Костолац спада у ред мањих општина 
Браничевског округа. Централни део општине обухвата плодна равница Стиг и река 
Млава. Иако је мала територија коју заузима ова општина, пронађен је велики број 
насеља који сведоче о прошлим временима. Познати су локалитети „Топлик“ и „Брег“ 
у Малом Црнићу, „Бресије“, „Битеклије“ и „Кључеви“ у Салаковцу и „Старичино“ у 
Кобиљу.  Исто тако треба споменути и два манастирa – Заова и Брадача, који су везани 
за култ сестре Јелице. Становништво општине бави се пољопривредом и прехрамбеном 
производњом. Седиште општине је Мало Црниће које је статус општине добило 1955. 
године. Мало Црниће је равничарско и ратарско село, збијеног типа, смештено на 
западном крају Стига. Кроз село је раније протицала река Млава, која је 1972. године 
каналисањем померена западно од села.  
 Општина Мало Црниће у свом саставу има 19 насеља сеоског типа. 
Укључујући Мало Црниће то су : Аљудово, Батуша, Божевац, Велико Село, Велико 
Црниће, Врбница, Забрега, Калиште, Кобиље, Крављи До, Кула, Мало Градиште, 
Салаковац, Смољинац, Топоница, Црљенац, Шапине и Шљивовац. 
 Аљудово: брдско и ратарско – сточарско село, збијеног типа. Смештено је са 
обе стране Витовничке реке, 13 кm југоисточно од Малог Црнића. По легенди село је 
добило име по турском спахији Алији –  Алијин До – Аљин До – Аљудово. У атару 
села на локалитету „Коста лу Њистру“ пронађена је остава металних предмета из раног 
гвозденог доба, док је на локалитету „Дрмско гробље“ пронађена некропола из раног 
средњег века. Названа је по бугарском великашу Дрману који је владао овим крајевима 
у XIII веку.  
 Калиште: ратарско село, збијеног типа које се налази на десној обали реке 
Млаве. Село је добило име по турској речи кале, што значи град. На периферији села, 
налазио се римски град – Муниципијум, који је био на главном римском путу – Via 
militaris. Главна привредна грана села је ратарство. 
 Кобиље: брдско, ратарско – сточарско село, збијеног округластог типа. 
Ограничено је потоцима Товарија и Строш који се спајају западно од села. По легенди 
Кобиље се сматра родним местом Милоша Обилића, па се он и презивао Кобилић, а у 
народу постоје бројна веровања везана за овог јунака који је у боју на Косову убио 
турског султана Мурата. Једна од легенди каже да је Милош имао коњушнице у 
Звижду и да их је дозивао звиждуком  и тако цела област Звижд доби име. На 
локалитету „Старичино“ откривено је насеље из млађег каменог доба. Интересантна је 
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прича о овом локалитету коме су мештани дали име јер је некада на том месту 
постојало велико насеље у ком су владале жене, а мушкарци се удавали. Због таквог 
начина живота, село је одумирало све док није остала једна старица, по којој насеље и 
доби име. Ова легенда се и дан данас препричава и говори о времену када је жена 
имала важну улогу у заједници.  
 Топоница: брдско село, збијеног типа, налази се у подножју источне падине 
Сопотске греде. Удаљено је од Малог Црнића 5 кm југозападно. Село је богато 
багремовом и церовом шумом. У атару села се налази познати манастир Заова, удаљен 
1.5 кm од села. Поред манастира се налази истоимено вештачко језеро. Цео комплекс 
представља туристичко излетиште целог Браничевског округа. (Јацановић Д., 
Младеновић Б., 2002.) 
 

4.9. Општина Петровац на Млави 
  
 Општина Петровац на Млави је аграрно подручје, а поред пољопривреде 
присутни су и погони за прераду дрвета, коже и хемијске индустрије. Ова општина 
располаже и бројним туристичким атракцијама. Пре свега ово је предео нетакнуте 
природе, а река Млава, која целом дужином протиче кроз општину је незагађена и 
представља базу за ловни и риболовни туризам. У овом крају има доста културно – 
историјских споменика. Јужно од Петровца на Млави се налазе рушевине града Граца 
и остаци римских тврђава у клисури испод планине Вукан. Код села Мелнице налази 
се манастир Витовница, који је подигнут у време краља Милутина, 1557. године. 
Манастир Благовештење код Ждрела је из XIV века и припада моравској школи, а 
недалеко од овог манастира налази се и чувени манастир Горњак. Иначе, општина 
Петровац на Млави је позната по великом броју становника који су на привременом 
раду у иностранству и поседују велики инвестициони потенцијал који улажу у тзв. 
мини производњу, па постоје мини млекаре, пиваре, погони за прераду воћа и 
производњу сокова и слично. 
 Седиште општине је градско насеље Петровац на Млави, неправилног 
овалног облика. Име је добио по Милутину Петровићу, члану државног савета и 
пријатеља кнеза Милоша Обреновића. Петровац је смештен у широј долини реке 
Млаве, низводно од њене Горњачке клисуре, код ушћа речице Бусур у Млаву, на 125 m 
надморске висине. Има повољан географски положај. Од Београда је удаљен 110 кm, 
Пожаревца 37 кm, Жагубице 48 кm, а од Бора 93 кm. У источном залеђу града се 
издижу Хомољске планине. У самом центру града, али и у долини Млаве пронађени су 
остаци праисторијског насеља, затим остаци античких насеља а у северозападном делу 
града регистрована је траса римских путева. Петровац се до краја XIX века звао Свине 
по истоименом насељу које је раније постојало. Петровац је 2002. године, јуна месеца 
претрпео незапамћене поплаве услед изливања Млаве и пробијања насипа због великих 
количина падавина. 
 Општина Петровац на Млави у свом саставу има 33 насеља сеоског типа. То 
су: Бистрица, Бошњак, Буровац, Бусур, Везичево, Велики Поповац, Велико Лаоле, 
Витовница, Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело, Забрђе, Каменово, Кладурово, 
Кнежица, Крвије, Лесковац, Лопушник, Мало Лаоле, Манастирица, Орешковица, 
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Орљево, Панково, Рановац, Рашанац, Стамница, Старчево, Табановац, Трновче, 
Ћовдин и Шетоње. 
 Бистрица : село збијеног типа, звездастог облика од Петровца је удаљено 8 
кm. Село има повољан положај јер се налази поред регионалног пута који повезује 
Петровац са Жагубицом и Бором, у подножју Хомољских планина на надморској 
висини од 200 m. Површина атара износи 2.072 ha. На тој површини постоји чак 12 
воденица које и дан данас раде и спремне су да угосте све посетиоце. Зато је део села  
1986. године заштићено као културно добро од великог значаја и с правом носи титулу 
„Етно“ села. Први помен села је у повељи кнеза Лазара манастиру Горњаку, 1379. 
године. На територији села пронађен је масивни сребрни прстен из времена деспота 
Ђурђа Бранковића и представља значајан археолошки налаз. 
 Бусур: село разбијеног типа на 15 кm од Петровца. У атару села су 60 – тих 
година XX века формирана два мања вештачка језера – Кореница и Бусурско језеро. 
Назив села потиче од речне воде која је у време великих киша „бучила“. Село је 
подељено на две мале: Горњу и Доњу. Бусур се налазио на главној траси римског пута 
о чему сведоче остаци римског утврђења на брду Врба. Сматра се да је ово искривљени 
назив јер се ради о брду где врба не расте већ се ради о латинској речи urbs, urbis што 
значи град. 
 Везичево: село збијеног типа, троугластог облика. Кроз село протиче 
истоимена река, а на територији села се налази и извор Трмчиште. Село је познато по 
цркви Миље Везиље, легендарне личности која је везући успела да прода своје 
рукотворине и сагради цркву. На месту Миљине цркве саграђена је нова и посвећена је 
Св. Илији. 
 Велико Лаоле: село збијеног типа, правоугаоног облика. Од Петровца је 
удаљено 7 кm. На територији села постоје бројни извори, а извор Брестине мештани 
сматрају лековитим. На локалитету Беловоде налазило се највеће насеље у 
југоисточној Европи чији су оснивачи били представници винчанске културе. За време 
Римљана кроз село је пролазио пут који је спајао Београд и Цариград. На локалитету 
Градац налазила се важна станица на том путу која се звала Lovis Pagus – Јупитерово 
село. У средњем веку се помиње у повељи кнеза Лазара манастиру Ждрелу 1379/1380. 
године као село Коварне. 
 Витовница: село збијеног типа, на левој обали реке Витовнице, лоцирано 
дуж  локалног пута за Петровац од кога је удаљено 9 кm. Витовница се налази у 
подножју Хомољских планина, на надморској висини од 220 m. Највиши врх у селу је 
Штубеј – Фик (940 m), који је узет за највиши врх Хомољских планина. Локално 
становништво али и становници осталих општина у Браничеву користе име Фик, ређе 
Штубеј. У селу постоји шест извора, а извор Бања мештани сматрају лековитим. 
Такође на територији села се налази и ловни резерват – Трест. Поред села, на десној 
обали реке Витовнице налази се истоимени манастир. Манастир је подигао краљ 
Милутин у XIII веку на месту где су се налазили витлови за прераду руде. На 
локалитетима Велики и Мали Врањ откривен је келтски рударско – металуршки 
комплекс.  
 Ждрело: село, углавном збијеног типа са израженим језгром села, док 
северни и североисточни део села има одлике разбијеног типа насеља. У залеђу села 
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налазе се два доминантна врха Хомољских планина: Мали Вукан (732 m) и Велики 
Вукан (825 m). Пошто је село смештено на месту где Млава напушта Горњачку 
клисуру тзв. ждрело, отуда и назив села. На територији Ждрела, 9 кm од Петровца на 
путу ка Жагубици налази се геотермални извор чија вода лечи реуму и кожна обољења. 
Температура воде је 36°C, издашност извора 16 m3/ѕеc. У селу је некада постојао 
рудник бакра који је експлоатисан све до краја антике. На бројним локалитетима се 
налазе остаци средњовековних цркава,а једини манастир који одолева времену је 
Горњак, са пећинском испосницом преподобног Григорија Синајита. 
 Каменово: село збијеног типа удаљено 2 кm од Петровца. Кроз село протиче 
Дубоки поток и Смрдан поток. У атару села је почетком XX века постојало језеро 
Окно, које је пресушило када је измештено корито реке Млаве. Поред бројних извора 
које село има један од њих је посвећен Св. Петки и налази се на локалитету Калина, где 
су пронађени остаци римског насеља. Први трагови насељености овог места потичу из 
бронзаног доба, 1200 године пре наше ере. Каменово је познато као село пчелара, а 
средином 80 – тих година проглашено је за прво село у тадашњој СФРЈ по броју 
узгајивача пчела у односу на укупан број становника. У селу се налази и споменик 
пчели, а сваке године се одржава и манифестација „Дани Хомољско – млавских 
пчелара“. 
 Мелница: село је делимично подужног типа јер је смештено поред 
регионалног пута Петровац – Кучево, а делимично је разбијеног типа и подељено је на 
засеоке. Кроз село протиче Мелничка река, десна притока Витовнице. У селу су на 
брду Чукара Римљани експлоатисали гвожђе о чему сведоче остаци рударских окана и 
алатки. У долини Браничке реке, сматра се да је постојао Бранички манастир који је 
био задужбина Вука Бранковића. Поред тог манастира постоји пећина изнад чијег 
улаза је видљив жљеб дужине око 9 m који личи на змију, а народ верује да је она 
чувар блага које се налази у пећини. У Мелници је рођен Пауљ Матејић, војвода из 
Првог српског устанка. 
 Стамница: село разбијеног типа смештено на контакту  Хомољских планина 
и реке Млаве. Трагови античког и средњовековног рударства откривени су на 
обронцима Хомољских планина. Стамница спада у стара насеља. Помиње се у повељи 
кнеза Лазара манастиру Горњаку у XIV веку као село Ставница. У овом селу се 
одржава манифестација „Сабор бачијара Србије“ где се учесници такмиче у бројним 
категоријама, а једна од њих је и мужа оваца. Овом манифестацијом локална 
самоуправа жели да истакне значај сточарства као важне гране пољопривреде. 
 Шетоње: село збијеног типа, троугластог облика. Легенда каже да је село 
добило име по томе што су поред реке Млаве шетали књегиња Милица и кнез Лазар. 
На брду, Васина Главица, изнад села налазе се остаци великог насеља из бронзаног и 
гвозденог доба. (Јацановић Д., Младеновић Б., 2002.) 
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5.Туризам 
 

 Браничевски округ располаже значајним потенцијалима за развој туризма. 
Заступљене су разноврсне природне и антропогене туристичке вредности. Оне пружају 
солидну основу за развој различитих мотивских облика кретања. У досадашњем 
периоду развијени су излетнички, манифестациони, верски, културно – историјски, 
планински, транзитни, ловни и рурални туризам. То нас упућује на чињеницу да се 
туризам може јавити као значајн фактор ревитализације насеља и привредног развоја 
целокупног Браничевског округа. У том светлу, у наставку текста осврнућемо се на 
могућности развоја ове веома важне привредне гране. Због прегледности потенцијалне 
могућности биће приказане на нивоу општина и насеља. На тај начин добићемо 
детаљнији увид у укупан туристички потенцијал Браничевског округа. 
 

5.1. Општина Пожаревац 
 

 Општина Пожаревац је најзначајнија и  туристички најразвијенија општина 
Браничевског округа.  

Природне вредности 
 

 Парк „Чачалица“ представља највишу тачку граду и познато излетиште не 
само Пожаревљана већ и становника читавог округа. Пошто је општина сиромашна 
шумом поседује пределе посебних одлика који су заштићени као што су Криваја, 
Растова коса и Растовача, а од посебног значаја је и регионални парк природе Плугово. 
Ипак најпосећенији је етно парк Тулба, чија поставка садржи окућницу, бунар са 
витлом, воденицу, кућу брвнару и куће из осамдесетих година XIX – ог века.  

 
Културно – историјске вредности 

 
Пажњу туриста највише привлачи 

инфраструктура самог града Пожаревца. 
Зграда начелништва и суда саграђена је 
1889. године у стилу академизма. Саборна 
црква у центру града саграђена је 1819. 
године као једнобродна неокласична 
грађевина. Док се у Народном музеју, који 
је основан 1895. године налази археолошка 
збирка од светског значаја из античког 
града Виминацијума, а љубазно особље 
музеја ће вам испричати интересантну 
причу о минулим временима.   
   

        Слика 11. Зграда Народног музеја  
                                                Извор: www.topozarevac.rs 
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Не треба пропустити ни обилазак галерије чувене сликарке Милене Павловић – 
Барили, која се налази у њеној родној кући. Овде се чува целокупна њена стваралачка 
оставштина која садржи око 600 слика, цртежа, акварела. 
Пожаревачко позориште познато је по томе што је овде још 1842. године одржана прва 
премијера Шекспировог дела „Ромео и Јулија“ на Балкану. 
 Историја општине је веома занимљива. Још је чувени истраживач, Феликс 
Каниц писао о месту између села Ћириковац и Пожаревца, где је потписан Пожаревачи 
мир. Да се у Пожаревцу налази црква са књигама из Русије, да из ових крајева потичу 
чувене вође Петар Добрњац и Миленко Стојковић и да је ова област 1805. године 
опустошена од стране Турака.  Захваљујући Каницу сазнајемо и причу о настанку 
ергеле „Љубичево“, која и данас представља значајну туристичку атракцију општине. 
Наиме, кнез Милош Обреновић је у Пожаревцу саградио за себе и своју породицу 
зграде за одмор где је боравио за време празника али и бројне послове завршавао из 
Пожаревца. Исто тако већи део војске кнез је имао баш у Пожаревцу. Међутим 
државну ергелу „Љубичево“ основао је кнез Александар Карађорђевић 1852. године и 
то у Ћуприји. Све док 1860. године кнез Милош своје имање „Морава“ није поклонио 
држави и наредио да се и ергела пресели. У Ћуприји је остала само филијала 
„Добричево“. 1862. године ергела добија име „Љубичево“, које и данас носи у част 
Милошеве жене, књегиње Љубице. Сваке године, у септембру одржава се чувена 
туристичко – спортска манифестација „Љубичевске – коњичке игре“, коју чине бројне 
дисциплине као што је Љубичевски вишебој, гађање копљем, стрелом, топузом. Уједно 
то је и прави рај за љубитеље коња, који никако не треба пропустити. 

 
Смештајни капацитети 

 
- Хотел „Дунав“ налази се у центру града и због свог положаја има приступ свим 
локацијама у граду. У понуди има 85 соба и 4 апартмана. Категорисан је са две 
звездице. 
- Хотел „Феникс“ у свом саставу има 38 соба и конгресну салу са 120 места. Хотел је 
категорисан са три звездице. 
- Хостел „Пожаревац“ налази се у центру града, у близини галерије Милене Павловић – 
Барили. Поседује капацитет за 32 особе. 
- Ресторан са преноћиштем „ Конак“ је модеран пословни објекат у центру града. У 
свом саставу поседује 19 соба, две сале и летњу башту. 
- Ресторан са преноћиштем „Боем“ налази се на 10 минута шетње од града. У свом 
саставу има 20 соба. 
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5.2. Општина Костолац 
 

 Општина Костолац, иако заузима малу површину издваја се јединственом 
туристичком понудом. Има повољан положај, налази се недалеко од ушћа Млаве у 
Дунав, на 11 кm од Пожаревца. 
 

Природне вредности 
 

 У близини Костолца, на речним острвима на Дунаву, налази се „Иба“, 
подручје од међународног значаја, за прелет птица селица. У саставу овог подручја 
налазе се Жилова и Стојкова ада. 
 

Културно – историјске вредности 
 

 Археолошки парк „Виминацијум“ обухвата поред остатака римског града, 
гробница које су украшене фрескама, саркофагa, бројног накита и два аквадукта и 
бројних других остатака, који су смештени у тзв. Царском маузолеју,  од 2014. године у 
свом саставу има и палеонтолошки парк. Заједно они чине невероватан туристички 
доживљај, а директор овог комплекса, професор Миомир Кораћ са својим сарадницима 
побринуо се да у овом комлексу уживају посетиоци свих старосних група. 
 Наиме, када је тим стручњака 2009. године вршио истраживања римских 
гробница наишао је на невероватно откриће – скелет мамута. Процењено је да је мамут 
женка, стара око 60 година, висока око 4.5 метара, дугачка преко 5 метара, а у 
животном добу била би тешка скоро 10 тона. Посебно је значајна чињеница да је 
скелет остао у потпуно анатомском положају. Простор на коме је откопан мамут 
налази се у сливу праделте реке Мораве, која се формирала када се повлачило 
Панонско море. После две године пронађени су остаци још четири мамута. Сви они 
смештени су заједно у пећину на дубини од 30 метара под земљом чија је површина 
1.500 m2. Пећину осветљава природна светлост преко специјалног соларног система.  
Мамут парк заједно са археолошким локалитетом „Виминацијум“ представља 
јединствену везу између геологије, археологије и историје на територији наше земље а 
и шире.  
 
 
 
 
 
 
 
  

  А                                                       Б 
 
 Слика 12.  А - Унутрашњост Мамут парка; Б - Унутрашњост Виминацијума 
 Извор: www.kostolac.info 
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 На основу података из 2011. године само маузолеј је посетило 75.000 туриста, 
од чега је Дунавом дошло 15.000 туриста, а већ наредне године је било више од 100.000 
посетилаца, са отварањем Мамут парка овај број се знатно повећао, а свакодневно парк 
посећују како истраживачи тако и ђачке екскурзије. 
 

Смештајни капацитети 
 

- Хотел „Костолац“ налази се близу центра Костолца. У свом саставу има собе 
апартманског типа, једнокреветне, двокреветне и трокреветне, укупно 104 лежаја. У 
непосредној близини налазе се фудбалски терени. Уједно хотел располаже са две сале 
укупног капацитета 550 места. 
- Ресторан са преноћиштем „Дунавски драгуљ“ налази се на самој обали Дунава у 
непосредној близини Костолца. У свом саставу има 3 двокреветне собе и 1 
једнокреветну.  
 

5.3. Општина Велико Градиште 
 

 Општина Велико Градиште има најповољнији географски положај од свих 
општина Браничевског округа. Уједно ова општина искоришћава све  туристичке 
мотиве које поседује. 

Природне вредности 
 

 Општини Велико Градиште припада 20 кm обале Дунава, а у делу тока кроз 
Градиште, Дунав достиже ширину и до 2.000 m и са правом носи епитет „Дунавског 
мора“. Бројни садржаји уз реку су и најзанимљивији за посетиоце. На 3 кm од центра 
града је Сребрно језеро, које посећује не само локално становништво већ и туристи из 
целе Србије, а и из иностранства. Између Дунава и Сребрног језера налази се Острво, 
прелепа, велика речна ада. 
Туристичка зона „Бели багрем“ надовезује се на дунавску обалу и простире се све до 
пожаревачког пута. Цела зона је обрасла багремовом шумом, по којој носи назив, а 
испресецана је ливадама, пољопривредним површинама као и већим бројем канала. 
Излетиште Јаз налази се на километар узводно од ушћа Пека у Дунав. Уређено је за 
потребе купача. Изградњом хидроелектане „Ђердап“ и подизањем нивоа Дунава, на 
ушћу Пека формирао се мањи залив који је убрзо постао станиште за многе птице 
селице. Станиште се налази код села Рам, а највећа концентрација птица је током 
јануара. Једна међународна експедиција је на овом месту регистровала око 136.000 
примерака 25 птичјих врста. До станишта се може доћи уз помоћ чамца који се 
изнајмљује преко ловачког удружења. Ловци овде имају прилику да уживају у ловишту 
Рамски рит, који обухвата површину од 18.000 хектара. 
 

Културно – историјске вредности 
 

 На месту данашњег Великог Градишта некада је био римски град Пинкум.  У 
имену реке Пек сачуван је траг имена града који је био у његовој близини. Из тог 
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периода пронађен је занимљив рељеф римске скулптуре на којој Ахил вуче Хектора 
везаног за кола а у позадини се виде зидови Троје. Овај рељеф се чува у Београдском 
музеју. Из периода Римљана сачувани су и остаци римског војног утврђења Ледерата. 
Ипак најинтересантнија је средњевековна тврђава Рам, која се налази километар 
низводно од Великог Градишта. Рам је саградио Бајазит II, 1483. године. Данас тврђава 
представља споменик културе који годишње посети око 5.000 туриста, који се диве 
градитељском подухвату и погледу који се са ње пружа преко Дунава све до 
Војводине. 
На главном градском тргу, који се налази непосредно уз Дунав налази се црква Св. 
Архангела Гаврила из 1856. године. Одмах до цркве налази се и зграда гимназије из 
1879. године, док је са друге стране цркве здање Градске куће. У парку испод овог 
комплекса налазе се споменици палим борцима у Првом и Другом светском рату. Цео 
овај део града назива се Градиштанска чаршија. 
Сви који дођу у Велико Градиште морају да посете и манастир Нимник који се налази 
на 2 кm од села Курјаче. Манастир је подигао Богосав, војвода кнеза Лазара у XIV 
веку. 1851. године у манастиру је отворена школа. Интересантна је прича о имену 
манастира. Легенда каже да када су овим крајевима пролазили Турци на путу су срели 
девојчицу Николину и питали је шта ради, а девојчица им је на влашком језику 
одговорила: „Њи мик!“ Што значи ништа, али они је нису разумели и мислили су да им 
говори како се зове манастир у близини, а име Нимник остаде.  
 

Смештајни капацитети 
 

 Сви смештајни капацитети у општини Велико Градиште налазе се у  
туристичком насељу „Бели багрем – Сребрно језеро“, у чијем склопу је и ауто камп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Слика 13. Одмаралиште „Сребрно језеро“ 
   Извор: www.srebrnojezero.com 
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Табела 14. Смештајни капацитети општине Велико Градиште 

Извор: Подаци Туристичке организације Велико Градиште 
 
 

5.4. Општина Голубац 
 

 Општина Голубац је једина општина Браничевског округа која је занимљива 
за туристе током целе године. У јануару се одржава лов на шакала из пешчаре, у 
фебруару су ловачки сусрети са вуком, у мају се код тврђаве одржавају „Дани смуђа“, а 
крајем јуна одржава се изложба паса и Етно фестивал. У јулу су разна дешавања у 
оквиру манифестације „Сајам Дунава – Благо Србије“, затим и „Голубачки котлић“, 
„Етно сабор“, кајакашка регата и првенство у једрењу крајем августа, док је крајем 
септембра коњичка теренска трка од Голубачког града до манастира Туман. Док за 
љубитеље спортова одржава се првенство у одбојци на песку. 
 

Природне вредности 
 

 Дунав, који је код Голупца широк чак 6 кm, а од Голубачке тврђаве креће 
Национални парк Ђердап и резерват природе „Голубачки град“, где се могу видети 
карактеристичне формације јоргована, грабића, јасена, храста медунца и букве али и 
разноврсна фауна. 

Културно – историјске вредности 
 

 Тврђава – Голубачки град по коме је 
читава општина позната једна је од 
најпосећенијих на Дунаву. Подигнута је у XIV 
веку на стеновитом узвишењу, на месту где 
Дунав улази у прву клисуру. По предању њен 
владар је био Стефан Лазаревић, а како је 
забележено у историјским списима, војвода 
Јеремија је тврђаву продао Турцима за суму од 
12.000 дуката. Ова јединствена грађевина има 
9 кула, од којих се највећа налази на највишем 
узвишењу. Голубачка тврђава заштићена је и 
проглашена за културно добро од изузетног 
значаја.                                                                       Слика 14. Тврђава Голубачки град 
                                                                                    Извор: www.togolubac.rs 

Назив 
објекта 

Одмаралиште 
Сребрно 

језеро 
Вила 
Лаго 

Вила 
Стевић 

Клуб 
Мадера 

Дунавски 
цвет 

Дионис 
Код 
Брке 

Смештај у 
домаћој 

радиности 
Укупно

Број 
домаћинстава               

73 73 

Број смешт.  
јединица 

86 15 8 7 12 6 10   144 

Број лежаја 220 41 19 17 48 12 25   382 
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 Манастир Тумане налази се 12 кm од 
Голупца. По легенди подигао га је Милош 
Обилић у знак покајања јер је приликом лова 
случајно убио монаха Зосима Синајита. 
Приликом градње манастира, Милош добија 
позив, од кнеза Лазара за Косовску битку и 
предкида да зида манастир, пошто је он „ту 
мануо“(престао да гради), манастир доби име 
Тумане. Предање каже да је градњу манастира 
завршило локално становништво.  
      
        Слика 15. Манастир Тумане 
        Извор: www.togolubac.rs 
 

Смештајни капацитети 
 

- Хотел „Голубачки град“ налази се у центру Голупца, на десној обали реке Дунав. У 
свом саставу има 50 соба, два ресторана и башту. Поред хотела је уређен кеј, дужине 2 
кm, са кога се пружа поглед на Голубачку тврђаву. 

 
 

5.5. Општина Жабари 
 

 Општина Жабари нема посебну туристичку понуду али пошто има одличан 
положај и добру саобраћајну повезаност са другим општинама развијен је транзитни 
туризам, а због велике површине прекривене шумом делом и ловни. У близини великог 
шумског комплекса и живописних предела налази се црква – брвнара из времена Првог 
српског устанка. Једна од 
најстаријих цркви у Србији из 
1821. године, налази се у селу 
Ореовица у чијем свештеничком 
дому је и спомен – соба 
познатог песника Војислава 
Илића Млађег, који је рођен у 
овом селу. Тако да читава 
територија општине има велики 
туристички потенцијал који није 
искоришћен.                                  

    
   

 
     Слика 16. Манастир из XIX века у селу Четереже 
     Извор: www.zabari.org.rs 
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5.6. Општина Жагубица 
 

  Општина Жагубица и подручје Хомоља са очуваним природним богатствима 
и бројним културно – историјским споменицима има све предиспозиције да прерасте у 
значајан туристички центар источне Србије. 
 

Природне вредности 
 

 Хомољске планине, Бељаница, ботанички резерват природе Бусовата, 
Хомољска потајница, врело Млаве, Крупајско врело, Горњачка и клисура Осаничке 
реке, бројне пећине и прераст Самар са нетакнутом природом чине јединствену понуду 
природних вредности 
општине Жагубица.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Слика 17. Хомољска потајница 
   Извор: www.tozagubica.rs 
 
 Сабор врела Хомоља је манифестација која се сваке године одржава у циљу 
промовисања и очувања изворног народног стваралаштва и врела које ова општина 
има. Поред Крупајског и врела Млаве постоје и врело Лопушње, Белосавац, 
Суводолско и Изваричко врело. Само Крупајско врело дневно, у летњим месецима 
посети 60 туриста, месеца јуна 2015. године врело је посетило 5.140 туриста док је 
прошле године врело видело укупно 51.154 посетиоца. 
Још једна у низу манифестација које промовишу природу и њене дарове је „Дани биља 
и гљива“, која се одржава у септембру месецу у Крепољину. Наиме, биљни покривач 
Хомоља карактерише постојање преко 80 лековитих биљних врста, које се користе за 
производњу чувеног Хомољског меда. 
 

Културно – историјске вредности 
 

 Тршка црква налази се на 4 кm од Жагубице и једна је од најстаријих у 
епархији Браничевској. По једним изворима потиче из IX века, а по другима из XII 
века. Припада рашкој школи, а подигнута је на некадашњем тргу и представља остатак 
центра Хомоља. 
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 Манастир Горњак налази се на путу између Жагубице и Петровца на Млави. 
Од Жагубице је удаљен 26 кm, од Петровца 18 кm, а од Крепољина 7 кm. 

Смештајни капацитети 
 

- Хотел „Врело“ налази се у на врелу Млаве и у својој понуди има 70 лежаја у 
двокреветним собама. 
 Иначе у општини Жагубица је развијен сеоски туризам и чак 8 насеља 
сеоског типа имају домаћинства која су опредељена за прихват туриста. Укупно има 88 
домаћинстава са 297 соба за смештај туриста на селу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Слика 18. Хотел „Врело“ 
    Извор: www.vrelomlave.com 
 
 

5.7. Општина Кучево 
 

 Општина Кучево је богата и природним и културно – историјским 
вредностима које посећују не само туристи већ и истраживачке екипе.  
 

Природне вредности 
 

- Река Пек са својим притокама и незаобилазно испирање злата на овој реци. Иако 
постоје докази да злата у реци има локално становништво га не експлоатише јер верује 
да оно доноси несрећу испирачима. Како кажу „ако није успело овима пре нас неће ни 
нама“. Туристима је интересантна прича да је цар Трајан пробио Ђердап да би исушио 
Панонско море и тако омогућио људима да испирају злато. 
- Звишка потајница, која нажалост није уређена за туристичке посете. 
- Бројни водопади и језера које ова општина поседује. 
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- Пећине: Церемошња и Равништарка које су уређене за туристичке посете, Дубочка и 
Шевичка пећина, које тренутно нису уређене али за сада се користе за спелеолошко – 
авантуристички туризам.  
 

Културно – историјске вредности 
 

 Општина Кучево има богату историјску прошлост. Сматра се да је град 
Кучево веома старо насеље. Пронађени златни новац са ликом императора Хадријана 
је доказ да су Римљани овде били већ 128. године наше ере. Хадријан је у Кучевачком 
крају имао руднике злата, сребра и гвожђа. 
 На 15 кm од Кучева, у селу Бродица, налази се „Краку лу Јордан“, занимљив 
археометалуршки комплекс из III века. Овај локалите је 1983. године проглашен за 
културно добро од изузетног значаја за Републику Србију. На простору Браничевског 
округа, од античких локалитета овакав статус има још само Виминацијум. Краку лу 
Јордан није уређен за туристичке посете али представља највећи потенцијал општине 
Кучево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Слика 19. Локалитет „Краку лу Јордан“ 
    Извор: www.tokucevo.org 
 
  Летњиковац краља Александра I Карађорђевића који се налази у селу 
Нересница, на 6 кm од центра Кучева. У свом саставу осим виле ту је и парк и 
неколико помоћних зграда, у близини су и краљева језера, настала приликом 
ископавања злата из Пека. Летњиковац је у лошем стању и захтева хитну обнову. 
 Општина Кучево је препознатљива по манифестацији „Хомољски мотиви“, 
која се одржава сваке године, крајем маја и почетком јуна месеца. Ова смотра народног 
стваралаштва одржава се од 1968. године и допринела је да се очувају изворна песма и 
игра, архаични обичаји овог краја, традиционална храна и народна радиност, али да се 
од заборава сачувају древне вештине, као што је испирање злата али и древни 
инструменти попут бушина. Ову манифестацију посети око 30.000 туриста. 
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   Слика 20. Испирање злата на реци Пек 
 Извор: www.tokucevo.org 
 
 Поред „Хомољских мотива“ одржавају се још две манифестације. Прва је 
„Фестеф“- фестивал телевизијског етнолошког филма, а друга је „Жанки у част“ – 
позоришне свечаности у Раброву,  посвећене глумици Жанки Стокић.  
 

Смештајни капацитети 
 

- Хотел „Рудник“ у самом центру Кучева је модерно опремљен објекат категорисан са 
три звездице. У свом саставу има базен, теретану и сауну и погодан је за прихват 
спортских екипа, које су и чести гости хотела. Има 120 лежаја у двокреветним, 
трокреветним и четворокреветним собама.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Слика 21. Хотел „Рудник“ 
    Извор: www.tokucevo.org 
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5.8. Општина Мало Црниће 
 

 Општина Мало Црниће је позната по предивним шумовитим пределима који 
су испресецани бројним воденим токовима али и по Фестивалу драмских аматера села 
Србије – Федрас. 

Природне вредности 
 

 Језеро Заова, које се налази у атару села Топоница.  Од 2009. године поред 
језера се одржава културно – туристичка манифестација „Стишко посело“.  
 

Културно – историјске вредности 
 

 Манастири Заова и Брадача, су поред манастира Рукумија, везани за култ 
сестре Јелице и представљају малу „Стишку Свету Гору“. Док  бројне приче и легенде, 
поред археолошких налазишта  привлаче пажњу бројних стручњака, али и радозналих 
туриста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Слика 22. Манастир Заова 
    Извор: www.toomc.org 

 
 

Смештајни капацитети 
 

 Смештајни капацитети општине Мало Црниће су оскудни и за сада постоје 
само два ресторана са преноћиштем, док ресторан „Заова“, на истоименом језеру и у 
близини манастира поседује ресторан са капацитетом од 150 места. 
- Ресторан са преноћиштем „Луг“ налази се у Салаковцу, на магистралном путу 
Пожаревац – Кучево. У свом саставу поред ресторана са националном кухињом има 
собе са укупно 30 лежаја. 
- Ресторан са преноћиштем „Влашки драгуљ“ налази се у селу Аљудово, 15 кm од 
Малог Црнића. Ресторан је са националном српском и влашком кухињом, са 
специјалитетима од дивљачи. Поред ресторана поседује и 2 базена и собе са укупно 18 
лежаја. 
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5.9. Општина Петровац на Млави 
 

 Општина Петровац на Млави поред бање Ждрело по којој је позната, од 
скоро је позната и по етно селу Бистрица, где су оспособљене и спремне за рад чак 12 
воденица. Идеалан природни амбијент пружа услове за скупљање лековитог биља, 
риболов и уживање у нетакнутој природи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Слика 23. Једна од 12 воденица у етно селу Бистрица 

Извор: www.visitserbia.org 
 

Природне вредности 
 

- Река Млава, једна од ретких која је незагађена, са својим притокама, погодне су за  
развој ловног туризма.  
- Термални извор Ждрело. 
- Горњачка клисура реке Млаве. 
 

Културно – историјске вредности 
 

- Манастир Горњак, подигао га је кнез 
Лазар, 1378 – 1379. године уз духовну 
помоћ монаха Григорија Синаја. 
Живопис је урађен 1847. године и 
прилично је вредан. У малој капели 
изнад цркве чувају се мошти Григорија 
Синаја. У пећини су видљиви остаци 
неколико фресака из XIV века. 
 
 
 
       Слика 24. Манастир Горњак 
       Извор: www.manastiri.rs 
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- Манастир Витовница, налази се на десној обали истоимене реке у атару села 
Витовница. По предању, подигао га је краљ Милутин у XIII веку. У манастиру се 
налази српско – јерменски натпис, клесан у камену и један је од најстаријих споменика 
српске писмености, потиче из 1218. године.  
- Средњовековни град Ждрело, који је удаљен од Петровца 14 кm. Посебну вредност 
овог споменика представљају надгробне плоче са натписима из XIV и XV века. 

 
 

Смештајни капацитети 
 

- Рекреативно – угоститељски центар 
„Ждрело“ или Млавске терме како је 
познат, је јединствени wellnes центар у 
Србији и ради преко целе године. У свом 
саставу има и aqva парк са температуром 
воде од 30 до 40 степени. Овај центар 
поседује модерно опремљене собе и 
укупно има 250 лежаја. 
 
 
        Слика 25. Млавске терме 
        Извор: www.ruczdrelo.rs 
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Закључак 
 
 Браничевски округ представља један од већих управних округа Републике 
Србије. У административном погледу чине га 9 општина са укупно 189 насеља. На 
основу резултата пописа становништва 2011. године овај простор насељава 183. 625 
становника. Цео овај простор имао је дугу геолошку историју. То је за собом оставило 
разноврсну физичко – географску структуру која се манифестује у великом 
морфолошком, минералном, педолошком, рудном богатству. Са друге стране овај 
простор је доста дуго насељен. Праисторија Браничевског округа је била богата 
многобројним насељима. Археолошки трагови су разасути на територији целог округа. 
Такође, и новија историја је за собом оставила значајне трагове. 
 Све ово нас упућује на чињеницу да на територији Браничевског округа 
постоје значајни потенцијали за развој туризма. Многобројни планински венци, 
клисуре, кањони, геоморфолошки феномени представљају основу за валоризацију 
природних туристичких вредности.  
 Хомоље и Звижд као јединствене целине Браничевског округа,  различите са 
једне стране, а сличне са друге чине оазу не само еколошки чистог краја већ и оазу 
фолклорног и духовног стваралаштва. Традиционална култура народа Браничевског 
округа негује се и чува захваљујући бројним манифестацијама које приказују 
целокупан културни и духовни живот народа овог простора и подсећају да у овом делу 
наше земље живи један аутентичан свет. У сеоским насељима Браничевског округа и 
даље се поштују стари обичаји и занати, који се преносе са колена на колено. 
 Управо из тог разлога треба посебно обратити пажњу на развој туризма у руралним 
подручјима. Нажалост смештајних капацитета на селу има само на територији општине 
Жагубица и делом у Петровцу на Млави. Ипак охрабрујућа је чињеница да су локалне 
самоуправе општина Браничевског округа препознале потенцијале и све већу пажњу 
посвећују улагању у рурални, али и у остале облике туризма.  
 Међутим, можда један од најтежих задатака, али не и неостварив је да се 
оствари заједничка сарадња између становника свих општина у округу и њихових 
локалних самоуправа како би се Браничевски округ што боље позиционирао на 
туристичком тржишту. Јер будимо искрени, туризам има велику моћ да поспеши 
друштвено – економски и демографски развој неког простора. 
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студије на Природно – математичком факултету у Нишу на 
смеру географ – туризмолог. Мастер студије уписује 2012. 
године на смеру туризам. 
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